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 461 3 נָאט געמ םסראד סָאװ

 :יניוטסגװאּב רעד נֹומ גנוקירדרעשנוא עקידנעטשליפ א נעװעג ןיא סָאד

 ;לאיצָאס, ענעי נופ טײקשיײכיטס רעד כרוד--- טייקשיייכימס רעד כרוד םייק

 ,"געיידיא , סי.װ .װ רעה סעד טרעזאכעגרעּביא נּבָאה עכלעו ,"נטארקַאמעד
 גבעגעגרעטוא כיז גּבָאה עכלעוו ,רעטעּברא ענעי גופ טייקשיייכיטס רעד כרוד

 רעדײא ,רערעייט גוא רעטנעענ זיא ?בוד נפא עקעּפָאק א זא ,ויטָאמ מעד

 :םראד ײז ןא ,קיטיִלַאּפ ןיא טינג עכלעװ גוא מזילאיצַאס ןיא טינ רעכלעוו

 ,סעריוד עקידנעמוק םעפע ראפ טינ גפמעק יײז ןא ,קידנסיװ ,םמאק א,, גריפ

 2נ גטשרע םעניא ?קיטראטײל רעד) "רעדניק ערעײז ראפ גוא ביז ראפ רָאנ
 סָאד םעדליבעג קידנעטש גּבָאה גוארפ עכעלנע .("לטימ איאשמָאּבאר / רעמ

 ;גסאה ,נּבָאה עכלעװ ,אושזרוּב עשִיײּפָארײא:װערײמ ענעי אב רעועג עטּבילאּב

 :ָאס,, רעשישטייד רעד יװ ,רעגייטשא) טעּבראעג ניילא ,מזילאיצָאס םעד קיד

 טזינָאיני:דערט גשילגנע מעד גצנאלפוצרעבירא םא (שריח "רעקיטילָאפאוצ

 ;עגָאיסעפָארּפ רעד ןיולב זא ,רעטעּברא יד קידנגָאז ,גדָאּב נשימייה רעייז םא

 גוא ,רעדניק ענעגיא יד ראפ ןוא כיז ראפ פמאק א עקאמ ןיא * םמאק רעקל

 ---מןילאיצַאס נקיטפנוקוצ א סעּפע טימ סעריוד עקידנעמוק סעּפע ראפ טינ

 "עיטארקָאמעדלאיצָאס רעשיסור רעד גופ ס'יװ .ו/ יד כיז גּבָאה טציא גוא

 וצ קיטכיו ןיא סע ,סעזארפ עזאושזהוב עקיזָאד יד נרעזאכדעּביא געמונעג

 נעמוקצינוצ רעײז ןדנוא גלעװ עכלעװ ,נדנעטשמוא יירד ָאד .נענעכייצראפ
 .** גטייהגדיישראפצגגוגיימ ע גר עד ָא מ יד גביילקרעדנאגאפ גקידרעטיײװ מאכ

 :יטס רעד כרוד טייקיניזטסוװאּב רעד נופ .גנוקירדרעטנוא יד ןיא ,סנטשרע

 :וכיט סם א םא כיוא געמוקענרָאפ ,נזיװעגנָא נבָאה רימ עכלַעװ ,םייקשויכ

 ;עטיּב א---ןרעדייפ --- ןיא סָאד רעּבָא ,ציװ א יװ ,סיוא עז סָאד .גע װ גש'י

 ײיװצ גשיוצ םמאק מענעפַא גא כרוד טיִג סע ןיא נעמוקעגרָאפ .םעמע רער

 רעד רעּביא רענײא נופ נכָאצינ א כרוד נוא נעגנגיושגָא עכעלצעזנגעק צנאנ

 צלא "גסירעגסיורא, נּבַאה געמראדנאשז יד סָאװ ,םעד כרוד רָאנ ,רערעדגא

 סָאװ ,םעדכרוד גוא ,"עטלא , גרעגָאיצילָאװער לָאצ ערעסערג גוא ערעסערג א

 ס',וז .ו ?עגנוי,, יד נטַארפענסיױרא רעמ גוא רעמ צלא גענייז ענעצסו רעד פא

 ,"רעלטפאשקרעוועג-רונ, :טרָאװ לעיצעפמס א עלופא נאראפ ןוא גשטווד וד אב *

 | .פמאק "גלענָאוסעּפָארּפ ווולב , גופ רעגנעהנָא טוומאב סָאװ

 סודסעיװצ ,טעו סע רעו ,יד בולוצ ענר עד ָאמ .רעטנוא גכוורמש רימ לא לא

 יאר, רעד פא גלאפוצְנָא טכוול ווא טצוא ;גגָאז טעװ גוא נעלסקא יוד טימ נשטעווק
 24612:0 ם000/06 46 ןמוואכרא נא זיולב כָאד ווא סָאד רעבָא ,"?סומ אואשטָאב
 עסיומ יוד רוד גגעװ ,טרעװ נעמָאנ רעדנא נא רעטנוא) 16 1800/2 ת 02/ע}
 -לופ סעמעוו ,סעקאוווצ ענרעדָאמ ענווזא גרעפמנע רימ גלעװ (.ד ע ר --- .טכווצרעד

 - עד טעװ סע "לסומ איאשמָאבאה, גופ געיודיא וד רעשנוא גנופאלקשראפ עקודנעטש
 .רעטיוו ברָעװ גזי ו



 מארגָארּפ נוא ע צאזיגאגרָא ,קיטקאט .דראגנאווא סל א ײטרצּפ רעד יוצפ טמאק ךזז 468

 ;עװ כיא -- טָאה סע רעװ ,רעדעי ."עיטארקָאמעדאיצַאס רעשיסור רעד גופ
 ;רָאנ ,גנוגעוואּב רעשיסנר ר ענר עד ָא מ רעד גיא נעמונעגלײטנָא :נגָאז טינ

 :אּב כאז יד זא ,טנכײצעגסיוא שסייוו --- ,טפוק ריא טקעמשעג סעכָאּפאלַאכעל

 ,םירעד טרעדנוזאּב גנעוושסעדנופ נעייטשאב רימ בוא נוא ,יוזא עקאט םיימש

 גײמעגלא גקיזָאד םעד גכאמ רָאלק גצנאגניא ביז ראפ לָאז רעזעל רעד זא

 יד ,שײקכעלױשנָא ּבילוצ ,גגָאז וצ יוזא ,נעגנערּב רימ בוא ,טקאפ גטסוװאּב

 גנעװ נוא עיצאמרָאפ רעטשרע רעד נופ ?ָאלעיד עיעשטָאבאר, גנעװ נבאגנַא

 יא -- ,רָאי 1807 ּבײהגָא גיא "עגניג גוא "עטלא, יד נשיװצ טיירטש מעד

 רָאג יד רעדָא) םוקילּבוּפ עטיירּב סָאד סָאװ ,םורעד ?ײװ ,ראפדעד זיולּב סע

 . ןףוֿפוקעּפס םורעד ,טקאפ גקיזָאד מעד טימ טנָאקאּב .טינ ןיא (םנגוי עגנוי

 ביז גלעװ רימ ."טזיטארקַאמעד, רעײז טימ ביז געמיראּב עכלעוו ,נשטנעמ

 -י ' | | .רעטײװ .גרעקמוא כָאנ וצירעד

 ;גוקעלּפטנא רעשירארעטיק רעטשרע רעד ףא ניוש רימ נענָאק ,סנטייווצ

 רעטסבעה רעה גיא ןיא עכלעװ ,גנוניישרעד יד נטכאּבַאאּב מזימַאנַאקע מענופ

 ;ימ עלא נייטשראפ וצ םא שיטסירעטקאראכ טסכעה נוא קיטראנגיא סָאמ=
 ;נָא יד סָאװ ,נפארקָאמעדלאיצַאס ענרעדָאמ -יד גשיווצ גנטייהגדיישראפ:גגוג

 /ץמאס מענופ רערעדאפ .יד ,"גנונעוואּבצ רעשרעטעּבראגנײיר, רעד נופ רעגנעה

 אזוצ (?ָאלעיד עיעשטָאּבאר , נופ קורדסיוא גא) "נשינאגרַא , עמאמס נוא גגנע

 ;רעטעּברא:סינ רעדיװשעי גופ רענגעק יד ,פמאק נשיראטעלָארּפ נטימ דנוּבנעמ

 (צנעגילעטניא עשיטסילאיצַאס א עליפא גייז סָאד לָאז צנענילעטניא רעש

 גויטָאמ טימ ביז גצונאּב .וצ ,עיציזַאּפ רעײז גצישאּב ןצ םא ,נעגנוװצעגנ נענײז

 ןא ,ורנוא טזייװאּב סָאד ."גמסינָאינוי:רערט זילּב; עז אוש ז ךו 3 יד גופ

 ;?םוא --- געמונעג גָא ּבייהנָא עמאס ריא נופ ביז טָאה "?סימ איאשפאּבא- , יד

 .66016640 נופו מארגָארּפ יד גכעלקריווראפ -- גיילא כיז ראפ קיניזטסוװא

 .עיעשטָאּבאר , יד ניטשראפ טינ גפיומושעב נָאק סָאד טָא) -- ,טזייװאּב סָאד

 .-רא רעד נופ טייקשיייכיטס רעד ראפ כיז גקוּכ ס כ על טי א זא -- (יָאלעיד

 וקיגיזטסגװאב}  סענופ עילָאר יד נרענימראפ סכעלטיא ,,גנוגעוואג:רעטעּב

 :ימעמ ט יי טאב --- עיטא-קָאמעדפאיצַאס רעד נופ עילָאר יד ,יטנעמעלע

 ףעד סע ?ליװ יצ ,נופרעד קיגנעהּפָאמוא טויִכָאסּבא -- ,ע5 |

 גנוקראפשראפ א סע טײטאּב -- ,םינ רעדָא רערענימראפ
 סא עינָאלַָאעדיא רעזאושורוצ רעד גופ גנוקריװ רעד נופ

 :ָאעדיא רעד נופ גנוצאשרעּביא , נא גנעוו גענייט סָאװ עלא .רע טע בר א יד
 .א ** טנעמעלע נקיניזטסגװאּב םענופ עילָאר יד גנּביירטרעביא גנעװ * ,"עינַאל

 | .?ארקסוא, 19 .מונ מענוא ?":טסומַאנַאקע, וד נופ ווירב רעד *
 .10 .מונ ?ָאלעיד עיעשטַאבאר ,



 29 ' ?נָאט נעמ טראד סָאװ

 ;םיֹוא כיז ראפ ניילא נָאק גנונעוואב עשרעטעבדא:נייר א זא ,נעניימ ,.5ג .ד
 ,עינָאלָאעדיא עקידנעטשּבלעז א נטעּבראסיוא כיז ראפ טעו גוא גטעּברא
 רעייז טנעה יד גופ רעריפנָא יד אֹּב גכײרסיורא} גלָאז רעטעּברא יד רָאנ

 זיא סע סָאװ ,מעד ֹוצ בָאנוצ םלא .רעלעפ רעפיט א ןיא סָאד רעּבָא ."?ריוג
 גוא עקיטכערעג םיט ,עקידנלָאפ יד גענגערּב כָאנ רימ גלעוװ ,נביוא טגָאזעג

 :ָארּפ םעד כעיוקימ טגָאזעג טָאה רע סָאװ ,סיקסטואק .ק רעמרעװ עקיטכיוו
 רעשיטארקַאמעדלאיצַאס רעשיכיירטסע רעד נופ מאדנָארּפ רעײג א  גופ טקעי
 * יייטראּפ

 ?וולק טָאה סקראמ זא ,נענוומ רעקוטירק עשיטסינָאיזיװער ערעודנוא ינופ לופ,

 םינ גפַָאש פמאקנסאלק רעד נוא גנולקווטנא עשימַאנָאקע וד זא ,טעמפווהאב טשרעמ

 בווא נפאש יוז רָאנ ,עיצקודָארּפ רעשיטסולאוצָאס רעד ראפ נעגנוגנודאב וד רָאנ
 ךוא נופ (גוקסטנאק .ק נופ גכָארטשעגרעטנוא) גוזט סג װואב םעד ראבלטימוא
 עמאס רעד נופ דנאל סָאד וא ,נרעדיוורעד רעקיטירק עקיזָאד וד סא זוא .טיוקושוונ

 .םעד רמערפ צלא גופ רעמ זיא ,דנאלגנע ,גנולקווטנא רעשוטסולאטוּפאק רעטסכעה

 וא ,גענוומ טנָאקעג געמ טלָאװ טקעיָארּפ מענופ טנורג גפא .גוווטסוװאב גקיזָאד
 יֹּמַא טרעו רעכלעוו ,קוק נשוטסוסקראמ:לאסקָאדָאטרָא טשרעֿמיולק גקיזָאד םעד אב
 טָאה עכלעוו ,עוסומָאק וד כווא כוו טלאה ,נפווא טענעזיװעגנָא נפא טנקוולעג

 סָאװ, :נבורשעג טיומש טקעוַארּפ םענוא .מארגָארּפ עשיכוורטסע יד טעבראעגסיוא

 רעמ צלא ,טאוראטעלַארפ םעד טרעסערגראפ גנולקוװפנא עשוטסילאמופאק וד רעמ

 םעד גגעק פמאק א בנרופ וצ טייקכעלגעמ וד טמוקאב נוא נעגנוװצעג רע טרעוו
 -טווקכעלגעמ רעד נופ ?גווטטסוװאבמ םוצ טמוק טאיראטעלָארּפ רעד .םוולאטופאק
 -ָאס רעד בכוו טלעטש גנודנובראפ אזא נוא .םחולאוצָאס םענופ טווקוטווג רעד בוא

 םענופ טאטלווער רעראבלטימוא רעקימוונ א יוװ ,רָאפ גוווטסּוװאב רעשיטסולאוצ
 ,םוז טיוטשראפ .קוטכיר טיג טוולָאטבא ווא סָאד רעבָא .פמאקנפאלק נשוראטעלַארפ
 וד גוא טלצרָאװעגנווא סָאמ רעקיבלעז רעד גוא וויא ,ערעל םלא ,מוולאוצָאס רעד
 -אטעלַארּפ םענופ פמאקנסאלק רעד 'װ טקנוּפ ,נשונעטלעהראפ שונא ענרעדָאמ
 פמאק םענופ םוורא רע טגנורד ,רעטצעל רעד וו סָאמ רעקובלעז רעד ניא ,םאיר
 נכרוד נפורעגסיורא טרעוו סָאװ ,נסאמ ֹוד נופ סעלאד םעד נוא טיז קמערָא רעד גגעק
 םויז אב טיוז נעיוטשטנא פמאקנסאלק רעד נוא טזולאיצַאס רעד רָאנ ,םוולאטופאק
 ענעדוושראפ אב נעווטשטנא ווז ,נרעדנא םענופ סנווא טונ גוא גרעֶדנַא גמומ סנווא
 ןוולב נייטשטנא נָאק נוווטסוואב רעשיטסולאוצָאס רענרעדָאמ רעד .טעכַאנאהרַאּפ
 ענרעדָאמ וד ,סעמעעב עקאט נוא .שינעטנעק רעכעלטפאשנסיוו רעפוט גופ רָאסעו גפא
 -ָארּפ רעשוטסילאיצָאס רעד ראפ גנודאב א וווא טקנופ ווא טצאשנסוװ עשימָאנָאקע
 מאב נָאק טאיראטעלַארּפ רעד גוא ,קונכעט ,גגָאז רומָאל ,עגרעדָאמ וד 'װ ,עיצקוד
 ייז נעווטשטנַא ערווב ןצנעו טינ נוא סָאד םונ נפאשאב םונ מענווז גלוװ גצנאג
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 -ארקָאמעדלאוצָאס רעשושטווד רעד נופ גאגרָא רעשיטערָאעט) ?טווצ עוונ, *
 גע ,עוסומָאק רעד נופ טקעוָארּפ רעד .79 .ז ,9 .מונ ,1 ,א8 ,1909---1901 ,(עיט

 פָאס) רָאפנעמאווצ רעניו נכרוד נרָאװשג געמונעגנָא ןוא ,טרער וקלסואק נבל
 .טרַאפ רעטרעדנעעג סָאװטע נא נוא (רָאו נקורָאּכ
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 מצרגָארּפ גוא עיצאזינאגרָא ,קיטקאט ,דראגגאווא סלא יטראפ רעד ראפפמאק 111 0

 טפאשנסיוו רעד נופ רעדווו רעגערמ רעד .סעצַארּפ נכעלטפאשלעועג םענרעדָאמ םענופ
 סא צנעגילעטנוא עזאושורו ב וד רָאנ ,טאיראטעלָארּפ רעד םונ זוא
 -ָאד םעד נופ רעדילגטימ ערעדנוזאב אב סעכוומ יוד נוא ;(.ק .ק נופ גכָארמשעגרעט
 :בָאה ווז נוא ,מזילאוצָאס רענרעדָאמ רעד כווא :ענאטשטנא כָאדר זיא טכוש נקיז
 גגָארט עכלעוו ,רעוראטעלַארּפ עטלקיװטנא רעמ קוטסווג וד טליוטעגטימ ניוש' מוא

 ;רעד סָאד וו ,טרָאד טאיראטעלַארּפ םענופ פמאקנסאלק םעד נוא נוורא כָאנרעד מוא

 סָאװטע גוווטסנוואב רעשיוטסולאוצַאס רעד זוא םוראוווא .נעגנוגנודאב וד זָאל
 -עלָארּפ םענופ פמאקנסאלק םעד נוא גסוורד נופ נגָארטעגנוירא םרעװ סָאװ ,סניוזא
 בוא נגופ (0ז/684600912) שוווכומס זוא סָאװ ,סנווזא סָאװטע טונ בוא ,טאוראמ
 טגָאועג םארגָארּפ רעדלעפנויה עטלא יד עקאט טָאה טימרעד מעקסעה גוא .נענאטשטנא
 נוא נגָארטנוורא זיא עיטאהקַאמעדלאוצָאס רעד נופ עבאגפוא וד זא ,טמיטשאב צנאג
 גווט סג װ אב םעד (טאיראטעלַארּפ םעד גלופנָא :בעלבעטשכוב) טאוראטעלַארּפ טעד

 נעװעג טינ טלָאװ נירעד .עבאגפוא נויז נופ נייזטסוװאב םעד נוא עגאל ניוז נֹופ
 -סוורא גוולא כוז נופ טלָאו נויוטסווואב רעקיזָאד רעד נעוװ ,טייקודנעוומוונ נויק
 עכָאנאה ץקיזָאד וד טָאה ,רעדיוו טקעיַארּפ רעוונ רעד .פמקאנסאלק םענופ נעגנורדעג
 רעטכארבעג נביוא רעד וצ יז טוונעגוצ נוא םמארגָארּפ רעמלא רעד אב נעמונעגרעבוא
 ."...גנאגנעקנאדעג מער נסורעגרעביא גצנאגנוא טָאה סָאד רעבָא .עכָאנאה

 נסאמ:רעטעּברא יד עכלעװ ,עיגָאלָאעדיא רעקידנעטשּבלעז א גנעװ בוא
 ריר ניק עליפא נָאק ,גנוגעװאב רעײז נופ גנאג םעניא סיוא נטעּברא ניילא

 :םילאיצָאס א רעדָא עזאושזרוּב א :יוז א ר ַא נ עגארפ יד טייטש ,* גייז םינ

 א "עטירדפ םוש נײק לײװ) ָאטינ ָאד זיא נטימ ניק .עיגָאלָאעדיא עשיטש

 א גיא גָאק ?אלכיּב גוא ,טעּבראעגסיוא טינ טייהשטנעמ יד טָאה עיגָאלָאעד

 כיוא לָאמנײק ,נכודּפשרעדיװײנסאלק כרוד נסירעצ טרעװ עכלעוו ,טפאשלעזעג

 גוא טינ בוז נקוליוטאב רעטעברא וד זא ,כוז טיימשראפ ,םינ טויטאב סָאד *

 ווו רָאנ ,רעטעברא יװ טינ כוז נקולווטאב ייז רעבָא .גנוטעבראסיוא רעקיזָאד רעד

 ,לוטנָא נעמענ ווו ,סגנולטווװ גוא סנָאדורּפ סלא ,מזולאיצָאס מענופ רעקיטערָאעט
 גוא גווא בוז טוג ווז לפוו פא ,לופווזא פא נוא טלמעד רָאנ ,טגָאועג שרעדנא

 רעייז נופ טפאשנסיוו יד נשרעהאב וצ סָאמ רערענעלק א נוא רעדָא רערעסערג א

 בוז לָאז רעטעברא יד יידעק נוא .טפאשנסיוו עקיזָאד יד סוורָאּפ נקור .נוא רָאד

 .וצ רעמ בעלגעמ טייה וו קיטיונ זיא וצרעד ,נבעגגייא ר עט פָא סָאד

 ,לאלביב רעטעברא יד נופ שייקוניזטסוװאב רעה גופ ָאװינ מעד נרעכעה גגעוו גגרָאז

 "עמשראפ כעלטסניק ֹור נוא נסולשראפ טונ בוז גלָאז רעטעברא וד זא ,קיטיונ זוא וצרעד

 רמוז גלָאז יז רָאנ ,העטעברא ואפ רווטארעטיל, נופ נעמאר עמרעל

 -בור הוטארעטוֿפ עניומע גלא וד רעמ נוא רעמ צלא נשרעהאב וצ נענ רעל

 גטָאלשעגנווא --- "נסולשראפ םוזע טָאטשנַא נגָאז ןצ עלופא געװעג טלָאװ רעקיט

 טבוורש עמ סָאוו ,צלא גענעויל נליוו נוא בכָאד גענעוול גוולא רעטעברא יד ליוװ .,:רעװ

 ראפ, וא ,געגוימ גטנעגילעטנוא (עטכעלש) עקוניוא רָאנ גוא ,צנעגילעטניא רעד ראַפ

 גטייקרעביא נוא סעקדנַאראפיקורבאפ יד גגעוו נטורי וצ גונעג ווא "רעמפעברא

 .טסווואב גנאל נופ נווש זיא סע סָאװ ,סָאד
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 -עבירעד .(עיגָאלַאעדיא עוועסאלקרעּביא רעדָא עוועסאלקרעסיוא גייק גײז טינ
 ם בעל טי א ,עינָאלָאעדיא עשיטסילאיצַאס יד גרענימראפ סכע?לטיא ןיא

 גניקראטשראפ א נײלא סָאד טײטאב ריא נפ כז נקיטײואּב

 יד רעבָא .טייקשיייכיטס גגעוו טסעומש עמ .עינַאלָאעדיא רעזאושזרוּב רעד נופ

 רעד ניא רָארג טײג גנוגעוואּב-רעטעּברא רעד גופ גנופקיװטנא עשו יי בי ט ם
 5 יוג יז ,עיגַאלָאעדיא רעזאושזרוּב רעד יז נפראוורעטנוא גופ גנוטכיר

 :סא עשיייכיפס יד ?ײװ ,4616402 נפ מארגָארּפ רעד טיול דָארנ

 גוא ,"יירעלטפאשקרעוװעגנ רונ, זיא .מזינָאינוײדערט יא גנונעוואב-רעטעב

 נרוד רעטעּברא יד נֹופ גנופאפקשראפ עשייידיא עקאט סייטאּב מזינַאינוי:דערמ

 רעד נופ עּבאנפוא יד ,עּבאנפוא רעזדנוא טייטשאּב רעבירעד .עיזאושזרוּב רעד

 -אֹּב ז ,טײקשיײכיטס רעד ננעק פמאק גי א ,עיטארקָאמעדלאיצָאס
 -עד גופ גנוגעוואּב:רעטעּברא יד געי צּפָא ר א נלָאז רימ זא ,גירעד טייטש
 רעד נופ לגילפ נרעשנוא גנוּבערפש רעשיטסיגָאינוי:דערפ רעשִיייכיטס רעקיזָאד

 :צָאס רערעגָאיצװילָאװער רעד גופ ?נילפ נרעטנוא יז נעיצוצ גוא עיזאושזרֹוּב
 ןירּב ?נשימַָאנָאקע, םענופ  םירּבאכעמ יד גופ עזארפ יד .עיטארקַאמערלא

 ;ינאפ עמאס יד נופ גנגנערטשנָא םוש גייק זא ,"ארקסיא ,, 12 .מוג םעניא

 טעד נופ גנונעוואבנרעפעּברא יד נעיצּפָארא םינ נענָאק גגַאלָאעדיא עטרעטס

 :;עטאמ יד גופ גנוקריוװ רעקיטייזנגעק רעד כרוד טמיטשאּב טרעוו רעכלעו ,געוו

 -עג סויִלָא סבא ןיא ,עויווס רעלעירעטאמ רעד גופ נוא נטנעמעלע עלעיר

 גוא ,מזילאיצַָאס םעגופ כיז גגָאֹוּפָא סוצ  רעּברעד גנכילג

 ײז סָאװ ,סָאד גטכארטכרוד געװעג קויפ נטלָאװ םירבאכעמ עקיזָאד יד גע

 עגיז גטכא-טכרוד פראד סע יװ ,טנעװקעסנַאק גוא קיטומ פָאס גזיּב ,גנָאז
 :ארעטיל רעד נופ ענערא רעד פא טיורא טערט סע רעװ ,רערעדעי נעקנאדעג

 ,נבילבעג טםינ כאז גײק ײז טלָאװ ,טײקיטעפ רעכעלטפאשלעזעג גוא רעשיר

 גא ..נוא "םנעה עקיטײנמוא יד טסורב רעטסופ רעד םא נגיילפיונוצ ,, יו

 ,סעשטיװָאּפָאקַארּפ נוא סעוהרטס גרעה יד ראפ דלעפ:טייקיפעט סָאד גזָאליירפ

 :רעדיװ נטסנעלק נֹופ עיניל רעד סיול  גנונעואב:רעטעברא יד נעיצ עכלעוו

 ראפ רעדָא ,מזינַָאינוי:דערט נזאושזרוּב גופ עיניק רעד טיול ,ה .ד ,"דנאמש

 ;צאשז:שיכָאלאג רעד נופ עיניפ רעד טיול יז נעיצ עכלעוו ,סװָאטאּבוז נרעה יד

 ."עיגָאלָאעדיא ,/ רעשימראד

 גענאטשאּב ןיא סָאװ גיא .דנאלשטיײד ומ ליּבשייּב מםעד כיז טנָאמרעד

 ?גנונעװאב:רעפעּב-א רעשיששייד רעד ראט ססנידראפ רעשירָאטסיח סלאסאק

 נעװ םעגעי נופ גנונעוװאּב עקיזָאד יד נגיו צ ע גּפָא ר א טָאה רע סָאװ ,גירעד

 זיא יז נכלעוו םא ,מזיויטארעּפָאָאק גוא מזינָאינוי:דע-ט נשיטסיסערגָארּפ נֹופ

 -ֿוש יד גופ לײטנָא נקידעננ סמאּב) גרָאװעג טעדנעװעג שִייימישס



 -  טארגָארּפ נוא עיצאוינאגרָא ,קיטקאט .רראגנגוװא סלא ייטראפ רעד ראפ פמאק .ןַז 2

 עּקיזָאד יד נליפוצסיוא ײרעק .((יז וצ עכעלנע נוא סעשטילעד : עצ

 /םעלנע טינ גצנאגניא ןיא סָאװ ,סגיוזא סָאװטע געוועג קיטיײנ זיא ,עּבאגפוא

 -א גגעװ ,פנעמעלע נשיייכיפס .םענופ גנורענימראפ רעד גנעוו נסעומש יד פא
 -גואה גטנעמעלע יד גופ גנוקריװ רעקישייזנגעק רעד גנעװ ,סעצָארּפײקיטקאפ

 ר ענעסיּבראפ א געװעג קיטײנ ןיא .וצרעד .לג.ד.א עװיוס רעד נופ

 .גופ טאטלוזער ניא רָאנ נא ,שיקשיײיכיטס רעד נגעק פמאק
 /:עג טכײרגרעד ןיא ,נרָאי עגנאק:עגנאק טייפעג כיז טָאה סָאװ ,םמאק אזא

 גופ ןיאי גילרעּב נֹופ גנורעקלעפאב:רעטעּברא יד סָאװ ,פָאד ,לשַאמע? ,גרָאװ

 .גיא גרָאװעג טלדנאװראפ ַײטראּפ רעשיטסיסערגָארּפ רעד ראפ ראּפשנָא גא

 - לעד נוא .עיטאהקָאמעדלאיצַאס רעד נופ געגנופטסעפ עטסעב יד נופ רענייא
 .טלָאװ סע שװ) טציא זיּב עליפא טקידנעראפ טיג ?אלק ןיא פמאק רעקיזָאד

 ףעד גופ עשכישעג יד גרידושש עכלעװ ,נשטנעמ גטכודסיוא טנַאקעג כיז
 -- עריא עיפָאסָאליפ יד נוא ,נשטשיװָאּפָאקָארּפ טיול גנוגעוואב רעשיששייד

 עמ בוא ,סאלק:רעטעּברא רעשישטיײד רעד ןיא טציא כיוא .(געוגדטס טול

 ל"ט א :סעיגַאלָאעדיא עכעלטע נשיװצ טלקערּפעצ ,נקידדסיוא יוזא כיז גָאק

 ;רעטעברא עשיטסיכראנָאמ גוא עשיליוטאק יד גיא טקיגײראפ ןיא רעטעּברא

 .םערגירגעג גענייז סָאװ ,עשירעקנוד:שריה יד ניא --- רעטיײװצ א ,נענייראפ

 םזינָאינוי:דערט נשילגנע מענופ רערעראפ עזאושזרוּב יד כרוד נרָאװעג

 לי רעטצעל רעד .געגייד אפ עשיטאהקָאמעדלַאיצַאס יד גיא --- רעטירד רעד

 רעקיזָאד רעד וצ רעּבָא ,עקירעּביא עלא רעדיא רעסערג כערע נא נָא ןיא

 עקגָאלָאעדיא עשיטאהקָאמע דלאיצָאס יד כיז טָאה ענאפ רעקידנריפאווערּפ

 וצ נזיוואּב יז טָאה עגא? .עקידגרילאווערּפ עקיזָאד יד נוא גנַאלשרעד טנָאטעג

 - :עדיא עקירעּביא עלי גנעק .םמאק םענעטלאהעגסיוא .גא כרוד רָאנ גטיהראפ
 | | .םעיגָאלַא

 -:עוואצ עשיייכיטס יד פײג -- רעזעק רעד גגעד 8 טעװ -- רעּבָא סָאװ-אפ

 רעד וצ דָארג ,דנאטשרעדיװ נמסנעלק גופ עיניל רעד םיוֿפ גנונעװאּב יד ,גנוג

 ועּביס רעטעשָאּפ רעד ּבילוצ ?עיגָאלַאעדיא רעזאושזרוּב רעד נופ טפאשרעה

 ,רעטלע כאסא גנומאטשּפָא ריא טיוק ןיא עיגָאלָאעדיא עזאושזרוב יד סָאװ

 ,טעּבראעגרע דנאנאפ קיטײזלא רעמ ןיא יז סָאװ ,עש יטסילאיצַאק יד רעדײא

 - סָאװ נוא * .נעלמימ:גנוטיירּפשראפ ערעסערג בעד ע נא נָא טגג;מראפ יז םָאװ

 -וצָאס םוצ שֶו יכוטס מבערטש סאקק-רעטעּברא רעד :געמ טגָאו לָאמטפָא *

 .ץורָאעט עשיטסילאוצָאס וד סָאװ ,ניז מעד ניא קיטכיר םוולָאסבא זיא סָאד .מוולא

 טענופ .גדויל וד נופ סעביפ יוד עלא נופ רעקיטכיר נוא ץלא נופ רעפיט טריניפעד

 .בוו א ,טכוול יווא רעטץברא יד עקאט וז נעמענאב רעבירעד נוא ,סאלק-רעטעברא

 הָאֹנ בו א ,טייקשוווכיטס רעד רעטנוא שינ ביז טויג גוולא עירָאעט עקווָאד וד רָאנ
 ֶג ' נ
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 273 | !גָאט נעמ פראד סָאװ

 ,דנאל ןיא סע גמלעװא יא גנונעװאפ עשיטסילאיצַאס יד זיא סע רעגניי

 ;ראפ ןצ נומרּפ עלא גנעק פמאק רעד נייז רעּבירעד פראד רעשיגרענע צלא

 רעמ םראד רענעדײשטנא צלא ,עיגַאלַאעדיא עשיטסנ:לאיצַאט-טינ יוד גקיטסעט

 ננעק געיירש עכלעוו ,רעבעגעצײא עטכעלש ענעי נגעק רעטעּברא יד גענערָאװ
 טירבאכעמ יד .גכיילג סָאד גוא "טגעמעלע גקיגיזטסוװאב םעד גביידטרעביא,

 אר, רער טימ .גנאפקנייא גיא ,לבעװש נוא כעּפ גפיש ווירב גשימָאנַאקע מענומ

 .גראפ כעלמיטגנייא- זיא עכלעוו ,טייקטנארעלָאטמוא רעד פא ,?ָאלעיד עיעשטָאּכ
 ;נֹוא ,ָאי :םורעד נרעפשנע נלעװ ריס .גנוגעװאּב רעד גופ דָאירעּפ-טייהדניק

 ײרעק נוא ,דנאטשוצ:טייהדניק א ניא כעלקדיוװ ביז טניפעג גנונעוואב דעזד
 טײקטנגארעלַאטמוא םימ גקעטשגָא עקאט ביז יז םראד ,גסקאוּוצסיוא רעכיג

 ראֿפ םיז נקוּב רעײז טימ סקּגװ ריא נטלאהראפ עכלעװ ,נשטנעמ יד עיגענעב

 יװ ,כאז עכעלדעש רעמ נוא עכעלרעכעל רעמ נייק ָאטינ זיא סע .שייקשויײכיטס

 :טגאא עלא טּבעלעגכרוד גנאקפ ניוש נּבָאה עכלעוו ,םינייקז ראפ כיז גלעטשראפ

 !םמאק םמעגופ גדָאזי ּםע עקידגדייש

 . ןא ,דנוא טזײװאב "?סימ איאשמָאבאר, רעמונ רעטשרע רעד ,,סגטירד

 :ּפָא ,ביז טייטשראפ ,טינ גטכארט רימ גכלעװ גופ) "מזימָאנָאקע,, געמָאג רעד

 כיז טָאה געמָאנוצ רעקיזָאר רעד רעּבָא ,שרעדנא רעדָא יוזא ?ײװ ,כיז גגָאזֹוצ
 רעײנ רעד גופ כָאפ מער רעּביא כעלטקניּפ גונעג טינ םיִג (טלעטשעגנייא גיוש |

 :פמאק גשיטיִלַאּפ מעד גצנאגניא טינ טנקײל "?םימ איאשטָאבאר,  .גנוטכיר
 רעמונ גטשרע םעניא שקודדענּפָא ןיא רעכלעװ ,עסאק גופ טושאטס םענעי גיא
 ;ַאּבאר, :. גנוריגער רעד גנעק פמאק גנעװ ביז םדעה ,"?סימ איאשטָאּבאד,
 םאזכרָאהעג קידנעטש טגלָאפ קיטילַאּפ יד, ןא ,זיולּב םלאה "?סימ איאשט
 :עמ גקיזָאר םעד טרויראו "ָאלעיד עיעשטָאּבאר,, נוא) "קימָאנָאקע רעד כָאנ
 ניא יװ ,רעמ ןיא דנאלסוד גיא , ןא ,מארגָארּפ ריא גיא קידנרעכיזראפ ,סיז
 נסײרוצּפָא טינ פמאק גשימָאנָאקע מעד ,דנאק רעדנא זיא סע גכלעװא
 :אר, גיא "?סימ איאשטַאבאר , גופ סעכָאנאה עקיזָאד יד .(?גשיטילָאּפ מעגומ
 האפ לָאז עמ ביוא ,קיטכיר טינ נמולכאל גענייז ?ָאלעיד עיעשטָאב
 עשיטארקָאמערלאיצָאס יד קיטילַאּפ רעטנוא גײטש.
 -עברא יד נופ פמאק רעשימָאנָאקע רעד ןזא ,טפערט טפָא רעײז .ייטילָאּפ

 רעבָא ,כעלנדעטשראפטסבלעז סע ווא בעלגוווועג .טווקשווובוטמ יד טשרעהאב יז

 -ןאפטסבלעז סָאד טָא טלפורקראפ נוא דָארג טסעגראפ "ָאלע יד עי עש ט ַא ב אד ,
 עמאס וד רעבָא ,טוולאוצַאס מוצ שוווכומטס טבערטש סאלק- רעטעברא רעד - .עכעלדנעמש

 עקומראנדוושראפ עמאס וד גוא .עקודנכאוופורעדיוו דעמָאט יד גוא) .עטוורפשראפ
 יָא בלא נופ רלמ טוווכימכ גגעטהבלרעדנוצ סרעהו עיג ָאלָאעדיל עזאושזרוב (ג;מרָאע
 ,רעטעברא םסעד גדנובעג



 מארגָארּפ נוא עיצאזינאגרָא ,קיטקאכ .,דראגנאווא סלא ייטראּפ רעד ראפ פמאק ,1 414

 .-יִכָאֹּפ רעזאושזרוב א טימ (כעלסיײרעצמוא טינ םאנאה) גדנובראפ זיא רעט

 ,אה יד .געזעג ניוש גבָאה רימ יװ ,ערעדנא טימ גוא רעלאקירעקק א טימ ,קיט

 :יטשראפ לָאז עמ ביוא ,קישכיר גענייז ?ָאלעיד עיעשטָאבאר,  גֹופ סעכָאנ

 ?ערטש עניימעגלא יד .ה .ד ,קיטילָאּפ עשיטסינַאינוי-דערט א קיטילָאּפ רעטנוא

 רעדָא יד עכולעמ רעד אב כיז ראפ כיז גגָאלשרעד וצ רעטעברא עלא נופ גנוב

 :םיטננייא ענייז סָאװ ,נדייק יד נגעק סעדנעװעג נענייז סָאװ ,נעלפימכָאמ עגעי

 היד ,עגאפ עקיזָאד יד טינ כָאנ נקיטייזאב עכלעוו רָאנ ,עגאל רעײז ראפ כעל

 .?אטיּפאק מוצ רעטעברא יד גופ טײקנפרָאװעגרעטנוא יד טינ נטכינראפ ײז
 :י:דערט עשילננע יד ראפ יא גיימעגלא כעלקריוו זיא גנוּבערפש עקיזָאד יד

 :אק יד ראפ יא ,מזילאיצָאפ מוצ כעלטנייפ ביז נעיצאּב עכלעוו ,נטְסיגָאינ

 . ןיא סע .וװ .זא .א רעטעּברא "עשיװָאטאבוז, יד ראפ יא ,רעטעּברא עשיליוט
 םלָאֹּב וצ עײנענעּב זא ,רימ נעעז םוראיוזא .קיטילָאּפ נוא קיטילָאּפ גאראפ
 ,גננעקײלּפָא נא יוזא טינ "?םימ איאשטָאבאר, סיורא טזײװ פמאק נשיט

 ניזטסּוװאּבמוא נייז ראפ ,טײקש!ײיכיט ס נײז ראפ כיז נקוּב א לפיוו
 -ָאֹּפ יד :רעקיטכיר) פמאק גשיטילָאּפ מער קידנענעקרענא קידנעטשלופ .טייק

 :ויכיטס טססאוו רעכלעוו ,(רעטעברא יד נופ נעגנורעדָאפ נוא נשטנגוװ עשיטיל

 גופ ּפָא נטולכאק ביז יז טגָאז ,עפונ גנונעװאּב:רעטעּברא רעד גופ םיורא ׁשֵי

 -ִא מעדל איצ ַא ס עשיפיצעּפס א קידנעטשּבלעז נטעּבראסיוא

 .?פוא עניימעגלא יד וצ טסאּפעגוצ נײז לָאז עכלעוו ,קיטילָאּפ עשיט ארק

 רעטייװ .נעגנוגנידאּב עשיסור ענועדָאמ יד וצ נוא מזילאיצָאס םענופ גנּבאנ

 ,?ָאלעיד עיעשטָאּבאר, כיוא טייגאּב רעלעפ נקיּבלעז מעד זא ,גזײװאּב רימ גלעוו

 ;ָאבאר}ה נוא 'ננגויופאּבטסּבכלעז נופ עּפורג , יד 6
 יי 1 יד "ָאלעידר עיעשט !

 רעקיטציא אב נוא נטנאקאב קינײװ םעד טריזילאנא יונעג יוזא נבָאה רימ'
 .איאשטָאבאר, רעמונ גטשרע םמענופ ?קיטראטײל מענעסעגראפ טאמיק טײצ
 עלא ראפ רעטעליוב נוא עלא ראפ רעירפ טָאה רע ?יוהװ ,ראפרעד ??סימ

 פא םיױרא בָאנרעד ןיא רעכלעװ ,מָארטש םענײמעגלא םעד טקירדעגסיוא
 .געװעג זיא * .יא .װ .כעלעמָארטש ענײלק לָאצ א נָא גיא גייש רעקיטכיל רעד
 סעד נוא רעמונ גטשרע םעד קידנבױפ ,טָאה רע געװ ,טכערעג טוילָאסבא

 גםירשעגנָא ןיא רע ןא ,טגָאועג ,"?סימ .איאשטאבאר, גופ ?קיטראטייל

 רעדעי .(49 .ז ,10--9 .מונ ,"אקינטַאּבאר קָאטסיל,) ""ציה טימ ,םראש,
 - ;טע טיג רע זא ,טניימ סָאװ ,גנוניימ ניײז יא טגיײצרעּביא זיא סָאװ ,שטנעמ

 / - -יוּב סיוא טקירד רע זא ,יוזא טביירש עא ;יציה .טימ , טּביירש ,םיינ סָאװ

 .ד ער .גושנאווא .ו +
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 נשיװא גציז וצ טניוװעג גענייז סָאװ ,נשטנעמ אֹּב רָאנ .נעגנויושנַא ענייז טעל
 ,סויפ גענײז נשטנעמ עניוזא רָאנ ,"ציה, םוש נייק ָאטינ ןיא ,נלומש .ײװצ

 טניה ננלאפוצנָא ,"?סימ איאשמָאּבאר, גופ "טייקיציה , יד קידנביול נשכענ

 | .רענגעק עריא םא ?"םייקיציה רעשימעלַאּפ,, ראפ
 .איאשטַאבאר, ֹוצ עגאלײב רערעדנוזאב, רעד פא כיז קידגלעטשּפָא םינ

 וצ כיז סעּביס ענעדישראפ ּבילוצ נעמוקסיוא רעטייװ טעװ ןדנוא) 'י?סימ

 םיוא צלא נופ רעטנעװקעסנַאק טקירד סָאװ ,קרעוװ עקיזָאד סָאד פא נפוראפ

 נעגעכייצראפ נצרוקניא ןיולּב רימ נלעוװ ,(נטסימָאנָאקע יד גופ נעיידיא יד
 טראמ) ""רעשעּברא יד נופ גנוײרפאּבטסּבלעז נופ עּפוהג רעד וצ פורפוא , םעד

 רעמונ-- ערע ,---עינוננאקאנ , רענָאדנַאפ גיא טקורדעגרעּביא ,רָאי 9

 :ביר רעײז ננָאז םורפוא נקיזָאד םעד גופ םירּבאכעמ יד .(רָאי 1899 נוי 7
 בו טקוק ,פוא טשרע טכאװ דנאלסור עשרעמעּברא סָאד, זא ,קימ
 עטשרע יד ראפ חיטקניטסגיא כיוז טּפא כ נוא מורא טשרע
 .םיר טינ גקיבלעז םעד גופרעד גכאמ ײז רעבָא ,"געלטטימ:פמאק עטסעב

 טייקוויטקניטסניא זא ,קידנסעגראפ ,ילסימ איאשטָאּבאר , יד יװ ,ריפסיוא גקיט !

 ;וצ נעמוק גפראד סע רעכלעװ ,(טייקשיייביטס) טייקיניזמסגװאּבמוא עקאפ ןיא
 קידנעפש גלעוו נעלטימ:פמאק "עטסעּב עטשרע , יד זא ,גטסילאיצָאק יד ליה
 ,נעלטימ:םמאק עשיטפסינָאינו-דערט יד טפאשלעזעג רענרערָאמ רעד גיא נייז
 -יטסינָאינוי:דערט) עזאושזרוּב יד -- עיגָאלָאעדיא "עטסעּב עמשרע , יד נוא

 טירּבאכעמ עקיזָאד יד ּפָא םינ "נענעקײלק יוזא טקנוּפ .עיגָאלָאעדיא (עש
 ,װ .װ 'ה מעד קירנעוטכָאנ ,(!זיולּב) זיולב גגָאז ייז רָאנ ,קיטילָאּפ יד כיוא
 .אטינא עשיטילַאּפ יד םראד, רעּבירעד נֹוא ,יוּברעּביא נא ןיא קיטילָאּפ זא
 גטײמַאנָאקע םעד סעװיופעל עיצאטיגא רעד רעביא יוברעביוא נא נַײז עיצ
 םָאנ נייג גוא פמאק נקיזָאד םעד נופ גרָאב נפא גסקאווסיוא פדהאד יז ,פמאק
 : ."םיא

 ריא נביוהעגנָא טעשָאּפ יז טָאה ,"ָאלעיד עיעשטָאבאר, כעייש ןיא סָאװ
 :ש ער ײטע צ א קידננָאז .,נפסימָאנַָאקע יד ינקידיטראפ, נופ טייקיטעט
 ,(142--141 .ז ,1 .מונ) רעמונ נטשרע ניא כײל) םעמע:סינ גקיד
 פָאה סע מיריײװאכ עגנוי עכלעװ גגעװ טסּוװשג םינ, טשרעמיולק טָאה יז זא
 .:אּב גיז ניא גטסימָאנָאקע יד טנראװעג טָאה רעכלעוו ,"דָארלעסקא פדערעג
 .קא טימ קימעלָאּפ רעד גיא "?ָאלעוד עיעשטָאּבאר , זוא * ,רושָארּב רעטסּנוו
 טעד כעיוקימ טרעקאלפעגרעדנאנאפ כיז טָאה עכלעוװ ,נװָאנאכעלּפ נוא נדָארלעס

 עשיסור וד נופ קיטקאט רעד נוא נבאגפוא עקיטציא יד נגעוו עגארפ רעד ןצ; :
 ,"אטעזואג אואשטַאבארא גוא וורב יוווצ .1808 .עוועגעשז ."נטארקָאמעדלאוצַאס
 | | 'ו .רַאו 1807 נוא נבורשעג



 / מארגָארּפ גוא עיצזינאגרָא ,קיטקאט .רראגנאווא טלא ײטראּפ רעד ראפ פמאק .י 6

 רער גיא, טָאה יז זא ,נענעקרענא וצ נעוועג געגנווװצעג ,סעמע:פינ גקיזָאד

 . ?םיוא עגני עלא נקידײטראפ) טלָאװעג גנונניױטש נופ םרָאפ

 :ידלושאּב רעטכערעגגטינ רעקיזָאד רעד גנעק נטאהקָאמעדלאיצָאס עשידנע?

 / :עגסיורא טָאה דָארלעסקא עכלעוו ,טײקֿפַָאמש גיא גנוקידלושאּב יד) "גנוק
 גנוקירקושאּב עקיזָאד יד ןיא ,נכעמערעדניא .(נטסימָאנָאקע יד גנעק .פלעטש

 :ענסיוא טָאה , *ָאלעיר עיעשטָאּבאר , נוא ,עקיטכערעג קידנעטשלופ א נעװעג

 ?עג) (ּפיא --- .גנוקידלושאּב יד) יז ןיא ערעדנא נשיווצ זא ,טסגװעג םנכייצ

 :אּב- ,ויענא ,לעװ כיא .יא .װ עיצקאדער ריא נופ רילגטימ נפא ביוא נלאפ
 .טװלַאסּבא געוועג דָארלעסקא ןיא ?ימעלָאּפ רענעזיוװעגנָא רעד גיא זא ,נקרעמ

 ?סיוא םעניא םכערעג טיג טוילָאסּבא ?ָאלעיד עועשטָאּבאר, גוא טכערעג

 *,"נטארקָאמעד?פאיצַאס עשיסור יד גופ נּבאגפוא יד; :רושָארּב ניימ נשטיימ

 ארי רעדייא כָאנ ,רָאי 1897 גיא נרָאװעג נּבירשעג ןיא רושָארּב עקיזָאד יד

 טאהעג .בָאה נוא גשלאהעג ּבָאה כיא געװ ,נענישרעד זיא ?סימ איאשטָאּב

 :םה .עקידעליכטאכע? יד עקידױנשרעה סלא נטלאה ֹוצ טכער סָאד

 :אכ רעירפ ּבָאה ביא סָאװ ,"םמאק נופ דנאּבראפ רעגרוּברעטעּפ ,, םענופ גנוט

 .גנוטכיר עקיזָא יד ןיא רָאי 1808 בלאה זיּב סנטסקיניײװ .גוא, :טריזירעטקאר

 ,רושָארּב א פא כיז נפוראפ ןיא רעּבירער .עקידנשרעה יד געװעג כעלקריוו

 נסיוטשעגסיווא נעגײז סָאװ ,נעגננױשנָא גּבעגעגרעּביא טָאה עכלעוו

  גָאנָאקע) יד .ברוד 1898--1897 גרָאי יד ניא גרוטרעטעפ-.ס גיא גרָא וע ג

 - געגעקײלוצּפָא ידעק ,רושָארּב רעד פא כיז נפוראפ ,נעגנּויושנָא "?עשיטסימ

 | עיעשטָאבאר טָאה פורער ,מזימָאנָאקע מענופ ראפעג יד גוא צנעשסיזקע יד

 | .טכער עטסעדנימ סָאד טאהעג פינ ?ָאלעיד

 דָאנ ,נטסימַאנָאקע יד "טקידייטראפ,, רָאנ טינ טָאה ?ָאלעיד ,ּבאר, רעּבָא

 .לאווק רעד -.נרעלעפ:שנורג ערעײז םא קידנעטש כיז גגָאלשעגּפָארא ניילא כיוא

 ניימשראפ נקיטיידייװצ םעד ניא גנעלעג זיא ביז גנַאלשּפָארא גקיזָאד מעד נו

 :ביװ .םלא,, :יָאלעיד ,ּבאר , נופ מארגָארּפ רעד ניא םיזעמ נקידנגלָאפ מעד

 ;י ט ש א ב כעלכאזטּפיױה טעװ ּפָאװ ,נּבעל נשיסור מענופ גנוניישרעד עטסקיט
 רעד גֹופ רעטקאראכ םעד גוא (ויסרוק רעזדוא) :באגפוא יד נעמ

 .+5א עװע ס אמ יד רימ נשלאה ,"דנאּבראפ, מענופ טיײקיטעט רעשירארעטיל

 :טגא ןיא עכלעװ,(*ָאלעיד עיעשטָאבאר,, נופ וויסרוק) גנו גע וװ א ב-ר ע ט עב

 עטסקיטביװ א .זיא .גנוגעוואּב-נסאמ יר זא ."נרָאי עטצעל יד ראפ גנענאטש

 ענארפ עצנאג יד רעּבָא .נײז םינ טיירטש נייק נָאק מעד נגעװ ,גנוניישרעד

 ."גבאנפוא יד נופ גנומיטשאב , יד נייטשראפו לָאז עמ יװ ,נירעד טייטשאּב

 ויק רעײוװוצ פא םִע נעמ נָאק גייטשראפ .גנונעוואג:נכאמ רעקיזָאד רעד כרוד

 .ד ער .897---976 .ו ,ב גקיזָאד מעד נוא טקורדעגּפָא זוא רושָארב עטנַאמרעד יד *



 471 ?נָאט נעמ פראד סָאװ

 רעד נופ טייקשוייביטס רעד ראפ ביז נקֹוּב נופ ניז םעניא רע ד א :םינאפיוא

 עיטארקָאמעדקַאיצַאס רעדו גופ עילָאדר יד נריפרעד גופ .,ה.ד7 ,גנונעוואב דעקיזָאד

 +ראפ סע יװ) עכלעזא סלא ,גנוגעװאב:רעטעברא יד נענידאּפ נפעשַאּפ ןיִּב

 :ָאקע עקירעביא יד נוא "גנויירפאבטסּבלעז עּפורגעע יד ,"?סימ .ּבאר , טייטש

 ודנוא ראפ סלעטש גנונעוואב:נסאמ יד זא ,ניז םעד ניא רע ד ָא ;(נשסימָאנ

 רעמ באסא ,גּפאנפוא עלענָאיצאזינאגרָא ,עשישילַאּפ ,עשיטערָאעט עײנ
 א ןקידירפאב טנַאקעג ביז טלָאװ עמ עכלעװ טימ ,יד רעדייא עטריצילטמָאק

 יָאלעיד באר, יד .גנונעװאב:נסאמ יד נענאטשטנא ןיא סע ןיּב דָאירעּפ מענ
 יד גיטשראפ טרא רעטשרע רעד וצ דָארג עטיונ ןיא גוא געװעג עטיונ ןיא
 כאז עטמיטשאב גײק יז טָאה נבאנמוא עײנ מוש גיק גנעװ ?ײװ ,נבאגפוא

 פקנוּמ ,יוזא דָארג טסייצ עצנאג יד יז טָאה כיז שעריקכעג רָאנ ,טגַאזעג טינ

 .יטיג רעד גוש ןזדנא טיירפאּב ."גנוגעװאב:נסאמ ,, עקיזָאד יד יװ

 .םיורא טקור יז ענלעװ ,גבאנפוא יד גזיל וצ נוא נעמענאּכ ֹוצ רָאלק טייק

 ראפ גטלאהעג טָאה ?ָאלעיד .ּבאה , ןא ,םורעד גפוראפ וצ כיז גונעג זיא םע
 ;רע טא גנונעװאבנרעפעברא רעועקאמ רעד ראפ נלעטש וצ כעלנעמ סיג

 עקיזָאד יד קידנקירעדינרעד ,גנושרעהטמסּפלעז יד גצריטש --- עבאגפוא עט ש

 המאק גופ עכאנפוא נא ןצ ןיּב (גנונעװאב:נסאמ רעד םעשעל) עּבאנפוא

 .(28 .ז ,"רעפשנע , רעד) נעגנורעדָאפ עשישילַאּפ עטספנעֶאנ יד ראפ

 .ב ,"אלעיד .באר, גופ רעטקאדער מענופ ?קיטרא מעד קידנעיגיבראפ
 :מילֲאּפ רעד גוא רעשימָאנָאקע רעד -- { רעמונ םענוא ,יקסוועשטירה
 א טרעזאכ רעכלעװ ,?קישטרא גא ,"גנוגעואב רעשיסור רעד ניא םמאק רעש
 10 דעמונ םוצ טקעריד ניינרעּבירא רימ נלעװ ,* נרעלעפ עקיּבלעז יד רעּב

 ';אונוז גשינַאדכאפװ נופ עירָאעט יד רעדָא "'סעודאטס נופ עירָאעט, יוד
 :וווא ?קוטױא נקווָאד םעד ניא ,לשָאמעפ ,סווא כוו טקורד עמאק גשיטילָאּפ םענוא
 -אפ גוומעגלא ר;טקאראכ רעווו טול געניוז עכלעוו ,נעגנורעדָאּפ עשימולָאּפ יד,
 נבורשעג זוא סָאד) ?גטיוצ עטשרע וד נוא נגעװטסעדנופ נפראד ,ךנאלסור צנאג
 רעד סָאװ ,גנוראפרעד רעד וצ גווו טסאפעגוצ , (ןרָאי 1900 טסוגװא גוא גרָאװעג
 .פמאק גשימַאנָאקע םַעננּפ טפעשעג טָאה רעטעברא (810:) טכֹוש רענעבעגעג
 :טערטוצ םראד עכ נוא געמ גָאק גנוראפרעד רעקיזָאד רעד בופ גדַאב פא ({) רָאנ

 נגעק 4 לטוו פא קידנטערטכוורא .(11 .ו) .וואא ?עוצאשוגא רעשיטולָאּפ ןצ
 רעשיטָאנָאקע גיא בעגנוקודלושאב ,גנונוומ גווז םוול ,עטעדנורגאבמוא טוולָאסבא יד
 טאהקָאמעדלאוצָאס א ראפ סָאװ, :סווא שוטעטאפ רעכאכעס רעד טכור ,סעסרָאקוא

 . "בוא עשימַאנַאקע וד גלומש ערעל סעסלעגנע בוא סקראמ טיוק וא ,טוג געד סע סווװ
 גוא ,עטכישעג רעד בוא ץולָאר עקודנדוושטנא וד נסאלק ערעדנוזואב נופ נסערקמ
 לָאקע ענווז ראפ טאוראטעלַארּפ םענופ פמאק רעד סרהעדנוזאב זא ,טסיוה סָאד

 -נטאלק נווו ראפ גנוטיידאב עקיגנארמשרע נא נבָאה םראד גסערעטנוא עשימָאנ
 "טסיוה סָאד  רעקיזָאד רעד .(וווסרוק רעודיוא) "?פמאקיגנווורפאב גוא גנולקווומנא



 מארָגָארּפ נוא עיצאזונאגא ,קיטקאט .,דראגנאווצ ס'א ייטראּפ רער ראפ פמ ק 1 418

 ,ירק  .ב גריזילאנא .נבײהנָא טינ ,כיז םייטשראפ ,נלעװ רימ .?ָאלעיד .באה,

  "איראז) רעד גגעק נעגנורעדיװרעד ענגלצניא סווָאניטראפס .נוא םיקסוועשט

 ,עיציזָאּפ עלעיּפיצנירּפ יד זילּב ָאד טריסערעטניא זדנוא ."ארקסיא ,  נֹוא

 על ,נלעװ רימ .10 רעמונ םעניא ?ָאלעיד .ּבאר , נעמונראפ טָאה סע עכלעוו

 .געזעגנייא טָאה "ָאלעיד .ּבאר, סָאװ ,זָאירוק םעד נריזילאנא טינ ,לשָאמ
 | :עכָאנאה רעד נשיווצ ""כורּפשרעדיװ נלארטעמאיד,

 -עט רוא טינ טרעלעמשראפ ,טנעה יד טינ כוו טדניב עיטארקַאמעדלאוצָאס וד,

 / גשוטולָאּפ נופ ,נפיוא רעדָא נאלַּפ נטבַארפעגוצ רעוופ זוא סע נכלעוװא כרוד טייקיט

 וצ גיװ טסאפע גוצ גלָאז ווו ובא ,פמאק נופ נעלמימ עלא טנעקרענָא וז --- ,פמאק

 .("ארקסיא , 1 .םונ) .ויאא "וומראפ רעד גופ טעכיוק ענענאראפ יד

 :עכָאנאה רעד נוא
 ,גׂשֹוטולָאּפ גוא עטוװרּפעגסיוא נא ,עיצאוונאגרָא עטסעפ נויק ָאטינ זוא םע בוא

 /םונ דייר גייק ביוא גָאק ,גדַאורעּפ וולרעלא נוא נוא ץיצאוטיס רעדיװטעי אב פמאק

 גגוונּפַא נָא גוא טענ עטכוולאב גפיצנורּפ עטסעפ טימ ,נטשיטאמעטסוס םענעו הגעו) ווו

  ."קוטקאט, נעמָאנ םעד טנורראפ נוולא רע רָאנ סָאו ,נאלפ:טייקיטעט נמרופעגכרוד

 * ,("אהקסוא, 4 רעמונ)

 .טימ-פמאק עלא נופ גנונעקרעא 4 עלעיפיצנירּפ יד נשימפיונוצ

  טימ---.סיסעמקעווצ נייז רָאנ נלָאז ייֵז יּבא ,מינאפיוא נוא רענעלּפ עלא .נופ ,נע5

 וצ+ טנעמָאמ נשיטילָאּפ םענעּבעגעג םעגיא גנוהעדָאפפ רעד

 טסליװ וד' ּביױא ,טריפעגכרוד שרעװ רעכלעוו ,נאלּפ מעד אּב טסעפ ביז גטלאה

 סָאװ ,סָאד נשימפיונוצ יװ ,םנייצלא טייטאּב טָאה סָאד ,קיפקאפ גגעוו גדייר

 .נטלאה וצ גנורעדָאפ רעד טימ נעמעטסיס:גנולייה עלא טנעקרענא גיצידעמ' יד

 ,טייקנארק ַענעּבעגעג יד נלײה גסאשעּב מעטסיס רעטמיטשאּב גייא אב בו

 -שנא נא גליּפש נסערעטנוא עשימָאנַאקע וד סָאװ ,גופרעד .טינ טוולָאסבא ָאד טסאפ

 .?םווא מוש גיק 2עגנורדעג טונ גטולכ אל זו א ,עולָאר עקידנדייש

 (גלעגָאו סעּפָארּפ=) שימָאנָאקע םענופ גנוטוודאב רעקוגנארטשרע רעד בגגעוו ריופ

 = גענָאק נסערעטנוא-נסאלק "עקוידנדריושטנא, .עכעלטנועו עמאס וד ליווו ,פמאק

 גנושרעדנארעביא רעשיטולַאּפ רעלאקודאר א כרוד זיולב גרעװ טקידירפ

 טאור ואטעלָארּפ םענופ סערעטנוא רעשימָאנָאקע רעכעלטנורג רעד נָאק טארפוב ;לאלכוב

 ."קוד וד טייבראפ עכלעוו ,עיצוילַאװער רעשיטולַָאּפ א כרוד רָאנ נרעוו טקודורפאב

 ..רועשטורק .ב .טאוראטעלָארּפ מענופ רוטאטקיד רעד טומ עוזאושזרוב רעד נופ רוטאמ

  -ָאמעדלאוצָאס רעשיסור רעד גופ .װ .וװא מענופ קנאהעג מעד רעביא טרעזאכ וקס

 יגרעב וד נופ גוא (.5ג .ד .א קימָאנָאקע רעד כָאנ טגלָאפ קוטולָאּפ יד--) "עיטארק

 עריקכ אוא טומ טקנוּפ טָאה גאמטלָאװ ,לשָאמעל) רעשושטיור רעד גופ רענאונווטש

 ,"טפארק עשימָאנָאקע, נעמוקאב רעירפ גפראד רעטעברא וד זא ,גייוורעד טלָאװעג

 .(עיצוילָאװער רעשומילָאּפ א :געוו גטכארט ויז רעדווא

 ,122 .ז ,דנאב :קיוָאד םעד .ז .נענונעל גרעהעג סעטאטוצ עטכארבעג יוד *
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 :עד קנארק' גיילא קידנעײז סָאװ ,כאז יד עקאט בָאד) טייֵטשאַּב גירעד רעּבָא
 :עיד .ּבאר, ל?יוװ ,םייקשיייביטס ראפ ביז גקוּב גפורעגנָא נּבָאה רימ סָאװ ,פור
 ?נארק עקיזָא ד יד "נליוה וצ םא םעטסיס, םוש ניק גענעקרענא טינ "אל

 :קימקאט א, זא ,גנוקעדטנא עקידנצנעלג יד טכאמעג רעּבירעד ּפָאה יז ,טייק

 זא ,(18.ז ,10 רעמונ) "םזיטקראמ מםענופ טסײשטגורג םעד טכעדּפשרעריװ נאלּפ

 :יטראפ יד גופ סקוװ נופ סעצַארּפ א, ןיא קיטקאט יד

 "יטראּפ רעד טיס נעמאווצ נסקאװ עכלע װ ,גבאנפוא
 עלא טָאה קעסָאּפ רעטצעל רעקיזָאד רעד .("*ָאלעיד .ּבאר,, גופ וויסרוק ,11 .ז)

 ראפ לָאמקנעד רעראבדעטשעצ טינ א ,קעסָאּפ רעטמיראּב א נרעװ וצ נסנאש
 תראד ניהּוװש :ענארפ רעד פא ,"ָאלעיד ,בארפ גופ "גנוטכיר, רעד

 יא גגוגעװאב יד ;:רעפטנע גא נאגהֶא רעקידנריפנָא נא טיג ??נײג נעמ

 יד נוא טקנופ:גנאגסיוא מעד נשיװצ כעלאהעמ מעד גרעדנע נופ סעצָארּפ א
 ;ןפיפ עכעלכַײײלגראפמוא עקיזָאד יד .גנונעװאב רעד גופ גטקנוּפ עקידרעטייוו !

 פלָאװ טלמעד) זָאירוק א רָאנ טינ נגעוופסעדנופ רָאפ כיז טימ טלעטש טייקינ
 מ ארגָארַּפ א כיוא רָאנ ,(גלעטשוצּפָא כיז רעדנוזאב טניולעג טינ מיא פא

 -לעװ ,טארגָארּפ עקיבלעז יד ;כעלמענ ,גנוטכיר רעצנאג א נֹופ

 :ענטיוא טָאה (יילסימ ,ּבאר,) וצ עגאלייּב רערעדנוזאב, רעד גיא) .מ .ר עכ

 ,בעלגעמ ןיא רעכלעװ ,פמאק רעד זיא נשטנוװעג :רעטרעװ יד טימ פקירד
 ויא סָאד .טונימ רענעבעגעג- רעד גיא נָא טײג רעכלעװ ,רעד ןזיא כעלגעמ גוא
 וויסאפ .וצ כיז טסאּפ רעכלעװ ,מזינוטרָאּפָא נזָאלצענערג גופ גנוטכיר יד דָארג
 | ,טיקשייײביטס רעד וצ

 "!מזויטקראמ םמענופ טסיײצטנורג םעד טכערּפשרעדיװ .גאלפ:קיטקאט א,

 םיא נעלדנאוראפ טסייה סָאד ,מזיסקראמ גפא סעליכער כָאד ןיא סָאד רעבָא

 גנעק טלעטשעגנגעקטנא גבָאה סע עכלעװ ,רוטאקיראק רעקיבלעז רעד ניא

 ;רעד עקאט טסייה סָאד .גטסיקלָאפ יד ןדנוא טימ עמָאנלימ רעד גיא זדגוא
 :ניא ,רעופ עקיניזטסּוװאּב יד נופ עיגרענע יד גוא ווימאיציניא יד גקירעדינ

 ?אוציניא רעד םיוטש גקיזיר א ,טרעקראפ ,טיג םזיסקראמ רעד נעװ ,טייצרעד

 יד מיא ראפ קידנענעפע ,טאקהקַאמעדלאיצַאס םענופ עיגרעגע רעד נוא וויט
 גיא(גקירדסיוא יוזא כיז נָאק עמ ּביוא) קידנּבענּפָא ,נויטקעּפסרעּפ עטסמיירּב

 ;עּביא מענופ נענָאילימ נוא נעגָאילימ גופ םעכיוק עקימבעמ יד םושער געײז
 - :בישעג עצנאג יד ןפמאק מוצ פוא ?שַיייכישס , כיז טּבײה רעכלעוו ,סאלקרעט

 .טפמירג נוא ט?ּביװש עיטארקַאמעדלאיצַאס רעכאגָאיצאנרעפניא רעד נופ עמ

 לָאמא ,מענייא כרוד .לָאמא .נרָאװעג טקירדעגסיוא גענייז עכלעוװ ,רעגעלּפ טימ

 יד נֹוא טײקיטכיזטײװ יד קידנקיטכעדאּב ,רעריפ נשיטילָאּפ גמייווצ א כרוד
 ,כעגייא גוש נעגנוישוָא עלענאיצאזינאגרַא ,עשיטילָאּפ יד גופ טײקיפכיר



 - טארגָארפ נוא עיצאז נאגרָא ,קיטקאט .רראגנאווא טא ייטראּפ רעד ראפ פמאק 1 '480

 געװ .נטײװצ םענופ גרעלעפ עשיטילָאּפ יד ןוא טייקיטכיזצרוק יד קידנקעדפוא
 ;רעּביא עשירָאטסיה עטסערג יד גופ מענײא גגָארטענרעּביא טָאה דנאלשטייד

 / ,גאטסכייר םענופ גנונעפע יד ,עירעּפמיא רעד נופ גנודליּבסיױוא יד --- גכָארּב
 ףעדלאיצַאס רעד גופ נאלּפ ניא זיא ---7: טכערלאו 'עניימעגלא נּבעג סָאד

 ,לייווצ א .גוא ,נטכענקּביל אּב געוועג לאלכיּב טעּברא גוא קיטילַאּפ רעשישארקָאמ
 .בלאפעגפורא ןיא נטסילאיצַאס עשישטייר יד פא נעװ ,נרעצייװש אב -- רעט

 ;אמלעסאהי אַּב נוא'גטסָאמ אּב געועג גאלּפ גייא זיא---* צעזעג:מאנסיוא רעד

 -.רָארעט- תנא םאטדלאווג וצ סעשָאּפ נפור ֹוצ געוועג טיירג גענייז עכלעװ ,נענ

 - ?פעו ,גענייטשנרעּב אּכ (זייוקייט) נוא נעמארש ,גגרעּבכָאה אב -- רעטיײוװצ א

 .טינ רעייז טימ ןא ,גפאהקַאמעד:.צָאס יד 'ראפ נקידיירּפ גּבױהעגנָא גֹּבָאה עַד

 צעזעג מעד נפורעגסיורא יז נּבָאה טײקשירענָאיצוילַאװער נוא םייקפראש רענולק
 - ײז לָאז עמ ,נענידראפ גנוריפוא רעטפאהרעטסומ א טימ טציא נפראד ייז נֹוא

 .?ראפ נֹוא טײרנעגוצ נבָאה עכלעװ ,יד אב -- גאלּפ רעטירד א ;נײז ל?כיומ

 ,קירוצ םא טקוק עמ געװ .נאגרָא נלאגעלמוא נא גנבענסיורא סָאד טכע?קריוו
 .גבײ?קסױא גגעװ עגארפ רעד רעביא פמאק רעד יװ ,מעד כָאנ גרָאי כאסא
 .גטצעל ריא טגָאזעג טָאה עטכישעג יד גוא ,טקידנעראפ כיז טָאה געװ א
 - ,רעװש םינ זיא--.,געװ מענעּבילקעגסיױא מענופ טייקכעלגיוט רעד נגעוו דיישאּב

 סקּווװ מעד גגעוו קעסָאּפ א כרוד פייקיניזפימ .גזײװגצסיורא .,כיִז .טייטשראפ

 .רעבָא .יײטראּפ רעד טימ נעמאזוצ גסקאו עכלעװ ,נבאגפוא עשוייטראּפ יד נופ
 ;ָאנָאק לעד גוא "רעקיטירק , עשיסור יד געװ ,** עמוהעמ גופ טנעמָאמ  מעניא
 ,גוא ,מוִינָאי נוי:דערט וצ .זיִּב עיטאהקָאמע רלאיצָאס יד גקירעדינרעד נטסימ

 -קיטקאפ, .א נעמענָא לָאז עמ זא ,סעכיוק עלא טימ גקירירּפ גטסירָארעט יד
 - גצענערגאב טנעֶמָאמ אזא גיא ,גרעלעפ עטלא יד רעביא טרעזאכ סָאװ ,י"נאלּפ
 -.:?עגיצ:טײקמערָא נא ביז נבענסיורא טסייה ,טייקיניזפיפ ניס אזא טימ בי

 0 םא א רָארְק גרייל גטארקָאמעדלאיצָאס עשיסור ליפ נעװ ,טנעמָאמ א גיא ."שינ
 רילָאֿפ נופ םענראפ, א גיא לגנאמ פא ,עיגרענע גוא ווישאיציניא גיא ?גנאמ

 . גיא| -לננאמ- פא ,לעיצאזינאגרָא גוא ווימאיציניא ,עדנאנאפָארהּפ רעשיט

 . .לע ר .דנאב גקיוָאד םטעד וצ 88 .םוג גנוקרעמאב עז *

 - גנורעמ מָאה ווזא --- .(עמוחעמ נופ .רָאו א) "גנוריוורעפ רעד רָאו ניוא, א

 -:?עדלאוצָאס רעשישטייד רעד נופ עטכושעגא גווו גופ לטוּפאק מעד נבעגעג געמָאנ א

 ,,םווקנסָאלשטנא-מונ וד גוא געגנולקאוו ֹוד טבוורשאב רע גכלעוו נוא ,"עיטארקָאמ

 . ,"נאלּפ-קיטקאשש .א גבוולקסיוא מאב נווװעגסוורא גּבָאה :טסולאוצָאס וד עכלעוו
 0 1 /  .ֿבעגנוגנודאב עוונ וד וצ טסאפעגוצ

 'ו -,הנאב גקוזָאד .םעד .ו) ."ארקסיא, רעמונ נטשרע םענופ לקיטראטוול מענופ 55

 יי | | | | + י.דער .490 .ז
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 גיא -- ,טעברא ערענָאיצילַאװער יד גלעטשקעװא רעטייר2 גופ- "רענעלפ,
 2פ טסײג:טנורג םעד טכערּפשרעריװ גאלּפ;קיטקאט א, :גגָאז טגעמָאמ אזא
 ,םויסקראמ םעד גריזיראגלּוװ שיטערָאעט רָאנ טינ טסײה "םויסקראמ םענ
 .קירוצ פא ײטראּפ יד ג5ע5ש שיטקארּפ כױא רָאנ

 ודנוא טנרעל --- עבאגפוא וד טָאה טארקָאמעדלאוצַאס א רענָאוצוולָאװער א,

 גרעכוגראפ וצ זוולב טעברא רעקינווטסוװאב גיוז םומ -- ?ָאלעור .בארא רעטייוו

 -קעובוס פא יז גטיובראפ רעדָא וז גפאשוצּפָא טםינ גוא ,גנולקיווטנא עוויטקעובָא וד

 עלאסָאלָאק וד רעבָא .עירָאעמ בוא צלא סָאד סווװ ?ארקסוא, וד .רענעלּפ עװיט

 -ָאטער רעקינוזוטסוװאב רעד טכער טומ ןוצ טיג םווסקראמ רעד עכלעוו ,גנוטיודאב
 גשירעגורטקָאד הוא קנאדא ,קיטקארפ רעד נוא יז טרופראפ ,טעברא רערענָאיצויל

 "בָא םעד גופ גתנומיודאב וד גנרענומראפ טו צ ,קיטקאט רעד פא קוק

 .(18 ז7) "טנעמעלע-גנולקוװטנא נשוווכוטס רעדָא גװיטקעו

 כיז טסאּפ סָאװ ,רעטנַאלּפ רעשיטערָאעפ רךעטסערג רעד לָאמארעדיוו

 ;ָאליפ רעזדנוא אּב טנערפעג גטלָאװ רימ .עיארוועכ נייז טימ .װ .װ 'ה גנראפ

 :טנא עוװיטקעיבָא יד "גרענימראפ, םסָאד גקירדסיוא כיז גָאק סָאװ גיא :םָאס

 :גישראװ ?רענעלּפ עויטקעיבוס נֹופ רעלעטשנעמאזוצ םעד דאצימ גנולקיוו

 ?8נא עװיטקעיּבא עקיזָאד יד זא ,גיוא גופ גזָאלסיורא טעוװ רע סָאװ ,נירעד כעק
 עניזא ּפָא טכאוש רעדָא םוא טגנערב ,טקיטסעפראפ רעדָא טפאש גנולקיוו

 ;אנ גּפורג ,סעיצאנ עניוװא נוא עניוזא ,גּפורג ,נטכיש ,גסאלק עניוזא נוא-
 נוא עלאנָאיצאנרעטניא אזא גוא אזא טימרעד קידנכאזרוראפ ,.וו .א .א סעיצ
 -ראפ ערענָאיצלַאװער יד נופ עיציזָאּפ ,סעכיוק יד גופ גנוריּפורג עשיטילָאּפ

 גײטשאב טלמעד טםעװ רעלעטשנעמאזוצ אזא גופ .דלוש יד רעבָא .וו.א.א געיט

 ?ימראפ גיא ,טרעקראפ ,רָאנ ,טנעמעלע גשוייכיטס מעד גרענימראפ ניא טינ

 נקעלק טיג סעװ םיא אּב ?ײװ ,טנעמעלע גקיניוטס}וװאּב םעד גהענ
 .גנופקיוופנא עװיטקעיּבָא יד גייטשראפ וצ קיטכיר פא יטייקיניזפסגװאּב ,, גייק

 3 לע ה ר א פ יד נצאשּפָא  ננעװ ניילא םעומש רעד ניוש טזייװאּב רעּבירעד

 טיײקשיײביטס גופ "גנוטיידאּב (יָאלעיד .ּבאר, נופ וויסרוק) עקיסעמסיג

 ."טייקיצזטסגװאב, גופ םײקנזעװּפָא עקידנעמשלופ יד ייקיניזטסּוװאּב נוא
 .בעלשירטוצ לאלכיב געגייז ?נטנעמעלע:גנולקיוופנא עשִייכיטס, עסיװעג ּבױא
 ;ייז ערעייז גנוצאשּפָא עקיפכיר:טינ יד טעװ ,גייזטסּגװאּב נכעלשטנעמ גראפ

 ,ײז ײז בוא נוא ,"טנעמעלע נקיניזטסּוװאּב םענופ גנורענימראפ, א וצ כייגג
 גנעװ גענָאק גוא טינ יז נופ רימ נסײװ ,גייזטסּוװאּב גראפ כעלטירטוצ םינ געג
 8 יד טלאה רע ּביוא ?יקסוועשטירק .ב טענייט עשו:סָאװ גגעװ .גדייר םינ ײז

 :רךעד רע גוא) עטפאהרעלעפ ראפ "ארקסיא, רעד נופ "רענעלּפ עװיטקעיב
 ;בָא עכלעװ ,גזײװאּב טפראדעגרע לָאװ ,(עטפאהרעלעפ םלא עקאט ייז טרעלק
 נוא ,רענעלּפ עקיזָאד יד כרוד שרירָאנגיא כעלמענ גרעװ סע גשקאפ עװיטקעי

 21 - | : ז גיִנַעְל



 0 עי 8 22 4 ,4 רײד

 . . מארגָארּפ נוא עיצאזינאגרָא ,קיטקאט .דראגנאווא סלא-ליטראפ רעד ראפ פמאק ,1 282

 נופ לגנאמ גיא גנורירָאנגיא רעקיזָאד רעד ראפ י"ארקסיא; יד גקידלושאּב
 ,"טנעמעלע גקיניזטסּוװאּב מעד נרענימראפ} גא ,סײקיני ז ט ם 1 וז א ּב

 -ןצמוא ןיא רע ּבױא רעּבָא .כאדּפש נז טימ נקידדסיוא ביז לָאז עמ ּביוא
 ,גטנעמוגרא ערעדנא נײק טינ טָאה נוא רענעלּפ עוויטקעיּבוס יד טימ גרירפ-

 :עלע נשייביטס םענופ גנורענימראֿפ, רעד פא ביז נפוראפ טעד צוכא

 טייטשראפ -- שיטערָאעט (1) וא ,זיולב םימרעד רע טזייוװרעד ,(!!) יטנעמ

 .עבלעװ ,םיקסװָאלײכימ נוא םוועייראק יד (יח) 4 18 םזיסקראמ מעד רע
 .ףֹוִצ קידנעטשלופ רע זיא --- שיטקארּפ (9) ,טכאלעגסיוא גונעג טָאה װָאטלעּב

 טריפראפ ;ּבָאה עכלעװ ,"נטנעמעלע:גנולקיוומנא .עשיײכיטס , יד םימ גדירפ

 :עדלאיצָאס ערעזדנוא נוא ,מזינייטשנרעּב ניא גטסיסקראמ עלאגעפ ערעזדנוא |

 .,נשטנעמ יד פא "זעניױרּב רעײז , זיא רע זא גוא ,מזימָאנָאקע ניא נטארקָאמ

 גָאס עשיסורייד געיצו צּפָא ר א זיירּפ נדעי מוא גסָאלשאּב נּכָאה עכלעוו
 ,גנולקיוופנא "רעשיייכיטס, נֹופ געװ םענופ נטארקַָאמעדלאיצ

 :גנעקשנא , גיא "איראז , יד גוא "ארקסיא, יד טקידלושאב "ַָאלעיד .באד;

 טּבעװש רעכלעװ ,טסייג סלא גנונעוואּב רעד גנעק מארטָארּפ רעייז נלעטש

 נוֿפ עילָאר יד טייטשאב עשז סָאװ גיא .(29 .ז) "סָאאכ נזָאלמרָאפ גרעביא
 ,"טסײג) רעד נַײז לָאז יז זא ,גירעד םינ ביוא ,עיטארקָאמעדלאיצַאס רעד
 מב ײ ח רע רָאנ ,גנוגעװאּב רעשִיייכיטס רעד רעּביא טּבעװש רע רָאנ טינ סָאװ

 דעד .טינ ?ימארגָארּפ גײז) |צ זיּב גמוגעװאּב עקיזָאד יד פוא
 נטסעּב םעניא :גנונעװאּב רעד נפ קע  מעניא נּפעלש ביז לָאז עמ ןזא ,כָאד
 :וא רעײז -- גטסגרע מעניא ,גנונעואב רעד ראפ כעלצונמוא סָאד ןיא ?אפ
 רעקיזָאד רעד כָאנ טגלָאפ יז רָאנ טינ ןיא רעּכָא ".ד .ר,, יד .כעלדעש רעייז

 .ןא ,יוזא ּפיצנירּפ א וצ זיּב עליפא יז טריפרעד יז רָאנ ,*םעצָארּפ---קיפקאט ,

 ,טזינוטרָאּפָא םינ נםורֹוצנֶא נעװעג רעקיטכיר טלָאװ עריא גנוטכיר יד כיוא

 ,גשטנעמ יד זא ,נײז עדױש ןומ עמ גוא .מןיקע (קע :טרָאװ מענופ) רָאנ
 סלא גנוגעװאב רעד רעטניה נײג וצ קידנעטש גסָאלשאב טסעפ גבָאה עכלעוו
 :'מראפ, נופ טריטנאראג טוילַאסּבא נוא קידנעטש פא נענייז ,קע נא רעריא

 ."פנעמעלע:גנולקיוושנא גשוייביטס מער גרענ}

 * יא
 לא

 .רעײנ, רעד גופ רעלעפ:טנורג רעד זא ,טגייצרעּביא כיז נבָאה רימ ,ָאזלא

 כיז נקוּב גיא טייטשאּב עיטארקָאמעדלאיצַאס רעשיסור רעד ניא ?גנוטכיר

 עסאמ רעד נופ טייקשיייכיטס יד זא ,נייטשראפ טינ גיא ,טײקשַיײביטס ראפ

 .םָאװ .טײקיגזטסּוװאב עסאמ א ,גטארקָאמעדלאיצָאס ,זדנוא גופ טרעדַאפ

 םע רעטיֹורּב סָאװ ,נסאמ יד גופ גייטשפוא רעשייכיטס רעד ןיא סע רעסערג



 482 ה ' ! נָאט נעמ פראד סָאװ

 :ָאה יד טסקאו רעכיג בעלכיילגראפמוא ,כָאנ רעכיג צלא ,גנוגעוואּב יד טרעװ

 ניא ייס ,רעשיטערָאעט רעד ניא ייס טייקיניזטסוװאּב עסאפ א פא גנורעד

 "לאיצאס רעד נופ טעּברא רעלענַאיצאזינאגרָא רעד ניא ייס ,רעשיטילָאּפ רעד

 .עיטארקָאמעד

 נעמוקעגרָאפ ןיא דנאלסור ניא נסאמ יד נופ גייטשפוא רעשיייכיטס רעד

 יארקָאמעדלאיצַאס יד זא ,טײקלענש אזא טימ (רָאפ רעטייװ כָאנ טמוק גוא)

 :יזיר עקיזָאד יד גליפוצסיוא םיירנעגוצ םינ גזיוועגסיורא כיז טָאה טנגוי עשיט

 ,ערָאצ עניימענלא רעזדננא ןיא טייקטיירנעגוצ:פינ עקיזָאר יד .נּבאנפוא עק

 .:סאמ יר גופ גייטשפוא רעד .נטארקָאמעדלאיצַאס עשיסור על א נופ ערָאצ יד

 רָאנ טינ ,דנאנאכָאצ גוא רעהפוא גָא טרעטיידּבראפ כיז טָאה גוא נעגנאגעג זיא

 :ןפאכראפ כיוא רָאנ ,גּבױהעגנָא כיז טָאה רע ווז ,טרָאדי כיז קידנלעצשּפָא טינ
 :ריי רעד רעטנוא) גנורעקלעפאב רעד נופ נטכיש עײג נוא נטנגעג עינ קיד

 רעד נשיווצ גנוריוי יד טּבעלעגפוא ֿטָאה גנוגעוואב:רעטעּברא רעד נופ גנוק
 .(מםומרעױּפ םאב עליפא ,לאלכיב צנעגילעטניא רעד אב ,טנגוי רעקידנרידומש
 גקיזָאד םעד יפ נענאטשענּפָא גענײז רעדיװ גרענָאיצוילָאװער יד

 טָאה ייז ,פייקיטעט רעייז גיא ייס ,"םעירָאעט, ערעיײז יא ייס .גייטשפוא

 ;אגרָא עקידעשורעיעּב גוא עכעלרעהפונָא גא נפאשאּב ֹוצ נּבעגעגנייא פינ כיז

 .גננעװאּב רעצנאנ רעד טיס נריפוצנָא גייז קִוּיַפ לָאז סָאװ ,עיצאזינ

 :עיד עיעשטָאּבאר , ןא ,טריטאטסנָאק רימ גּבָאה לטיּפאק נטשרע םמעניא

 "שיייכיטס, טרעזאכ נוא גּבאגפוא עשיטערָאעפ ערעזדנוא טקידעדינרעד "ָאל
 םיא נבָאה סָאװ ,יד אב ;"קיטירק גופ טײהיירפ, פור נשידָאמ מעד רעביא

 יד ניימשראפ וצ "טייקיניזטסנװאּב ,, נייק טקעלקעג טינ טָאה ,טרעזאכעגרעּביא

 "-עקיטירקק יד נופ סעיציזָאּפ יד גשיווצ םייקכעלצעזנגעק עלאדפעמאיד
 .רנאלסור ניא נוא דנאלשטייד ניא נרענָאיצוילָאװער יד גוא גטסינוטרָאּפָא

 ;יזָאד סָאד יוזאיוו ,נטכארטאּב רימ גלעװ נע?טיּפאק עקידהעטײװ יד גיא
 יד נופ טיּבעג מעניא טסירדעגסיוא כיִז טָאה טייקשיייכימטס ראפ כיז נקוּב עק

 ;ָאמעדלאיצָאס רעד נופ טעּברא:ריזינאנרָא רעד גיא גוא נּבאגפוא עשיטילַאּפ

 | 'ו י ן : .עיטארק

 קיטילָאּפ עשיטארקָאמעדלאיצָאס נוא עשיטסינָאינוי-דערט .זוו

 ,ָאלעיד עיעשטָאּבאר , רעד ּבול א נופ נּבײהנָא ?לָאמארעדיוװ נלעװ רימ
 יראמ טָאה יוזא -- "פמאק רעשיראטעלָארּפ גוא רוטארעטיל:גנוריקסאמעד,

 ,גנוניימ יד גננעי ".ד .ר, 10 .מונ מעניא ?קיטרא נייז נּבעגעג נעמָאנ א וָאניפ
 זיולּב נצענערנאב םינ כיז :נענָאק רימ,, ,"ארקסיא , רעד טימ  גטייהנדיישראפ
 רעד נופ) ריא נופ געװ גפא נעיטש עכלעװ ,סעקדנָאדאּפ יד נריקסאמעד טיט



 -י מארגָארּפ נוא עיצאזינאגרָא ,קיטקאט ..רראגנאווא סלא ייטראּפ רעד ראפ פמאק 111 1484

 ;טנעָאנ יד פא נמורּפָא כיוא כיז נפחאה רימ .גנופקיווטנא (ייטראּפ:רעטעּברא

 טָאה יוזא --- (08 .ז) "טאיראטעלָארּפ םענופ נסערעטניא עקידנפופ נוא עטס
 :םיא,..., .נפייהנהישראפ-גנוניימ עקיזָאד יד גופ כָאט מעד סרילומרָאֿפ רע

 עבלעװ ,עיציזָאּפָא רערענָאיצילָאװער רעד נופ גאנרָא נא שיטקאפ זיא ..."ארק
 ...םעקדנַאראּפ עשיטילָאּפ יד רעקירעד גוא סעקדנַאראּפ ערעזדנוא טריקסאמעד

 רעגנע גא ניא באז:רעטעּברא רעד ראפ נשטעּברא גלעוו נוא נטעּברא רעדיוװ רימ

 -טינ םינ נָאק עמ .(טרָאד) "םמאק נשיראטעלַארּפ נטימ גנודניּבראפ רעשינאגרָא
 :אב א טמוקאב יז .גנורילומָאפ רעקיזָאד רעד ראפ גװאניפראמ נייז ראבקנאד
 יז טּפאכ ,נעמונעג כָאט עיא ,לייװ ,סערעטניא מעניימעגפא נקיטכיװ סרעדנוז
 .גײלא "ד .ר, טימ גטייהנדײשראפ-גנוננימ ערעזדנוא ןילב טינ ?א5ק םורא

 :ָאנָאקע , יד גוא ןדנוא גשיװצ גטייהנדישראפ:גנוניימ עלא לאלכיב כיוא רָאנ

 ,גזיהאב גיש נבָאה רימ .פמאק גשיטילָאּפ נגעװ ענארפ רעד רעביא "נטסימ

 -יײז רָאנ ;!קיטילַאּפ, יד טגנידאבמוא ָא טינ גענעקייל "נטסימָאנָאקע , יד זא

 +ָאינוי:דערט א פא גשיטארקָאמעדלאיצָאס מענופ קידנעטש ּפָארא כיז גנַאלש
 .פָארא ביז טגָאלש יוזא טקנוּפ טוילָאסבא .קיטילָאּפ יד גייטשראפ גשיטסינ
 ראפ מיא דָא-ג נעמענ ֹוצ רעבירעד םיקסאמ נענייז דימ גוא ,װָאניטראמ כיוא

 / אזא ראפ .ענארפ רעקיזָאד רעד ניא נזיירג עשימָאנַאקע יד נופ ר עטס מ א
 ;בָאה טינ גלעװ -- גזײװאב וצ סָאד געימאב כיז גלעװ רימ -- ?אווסיוא

 ;אב , רעד נופ םירבאכעמ יד טינ סעיזנעטערּפ זדנוא וצ נבָאה וצ טכער ניק

 .ףאמאלקָארּפ רעד נופ מירּבאכעמ יד טינ ,י?סימ .ּבאר, וצ ענאפ רערעדגוז

 מענופ מירּבאכעמ יד טינ ,"גנויירפאּבשסּבלעז נופ עּפורג, רעד גופ עיצ
 2: ."ארקסיא , 12 רעמונ מעניא וירּב נשימָאנַאקע

 יד יוזאיװ נוא עיצאטיגא עשיטיכָאּפ יד (א
 | יז גרעלעמשדאפ נגטסימָאנָאקע

 גנוקיטסעפראפ גוא גנוטיירּפשראפ עטיירב יד זא ,טנאקאב זיא נעמעלא

 אב טנאה נעגנאנעג זיא רעטעברא עשיסור יד נופ פמאק * נשימָאנָאקע מענופ

 :יקירבאפ) עשימָאנָאקע נופ "רוטארעטיל -א גופ גנופאשאב רעד טימ טנאה

 יד נופ טלאהניא:טּפױה רעד .נעגנוריקסאמעד  (עלענָאיסעּפַארּפ נוא עש

 נוא ,סעקרנָארָאּפ-קירּבאפ יד גופ נעגנוריקסאמעד נעוועג געגיז ""כעלטעלב,

 נלעוו רעמייוו זא ,נשינעוומשראפסומ גדוומוצסיוא יודעק ,נקרעמאב רומָאֿפ / */-

 בוו טָאה סָאװ ,צונאב-טרָאװ מעד טיול) פמאק נשימָאנָאקע רעטנוא מוטעמוא רומ

 .בבלעװ ,,פמאק נשימַאנַאקע-שיטקארּפ, םענעו גווטשראפ (טלעטשעגנויא זדנוא אב

 ּוד דנאטשרעדיוו א, ןפֹורעגנָא עטאטיצ רעטכארבעג נבווא רעד נוא סָאה סלעגנע

 גָאו סעפָארּפ נעמָאנ מעד רעדנעל עוירפ וד נוא טגָארמ רעכלעוו נוא ?נטסולאטיּפאק

 י .פמאק רעשוטסינָאינוי-דערט רעדָא רעלאקידנוס ,רעלענ



 405 !בנָאט נעמ פראד סָאװ

 :עד וצ טפאשנדײפ עסעמע נא טמא?פעגפוא כינ טָאה רעטעּברא יד נשיװצ

 ;לאיצָאס כעלזיירק יד ןא ,נעזרעד גּבָאה רעטעברא יד רָאנ יװ .נעגנוריקכאמ

 עבלעוו ,בעלטעלּב גיט םעײנ א גלעטשוצ ײז גענָאק גוא גליוװ נטארקָאמעד

 ,גרעסיוא רעד גגעװ ,נּבעק גשינָאצּפאק מעד נגעװ סעמע עצנאג מעד גגָאז

 .,ײז גּבָאה --- ,רערעייז .עגאל רעזָאלמבער נוא טעּברא רערעווש רעכעלניײוו

 נקירּבאפ גופ גצנעדנָאּפסערָאק םימ גטישראפ גּבױהעגנָא ,נגָאז נעמ נָאק
 ,ָאק א נפורעגסיורא טָאה י"רומאהעטיליגנוריקסאמעד, עקיזָאד יד .נדָאװאז גוא

 ;עגעג סָאר סעקדנָארַאּפ סעמעװ ,קירּבאפ רעד ניא רָאג םינ עיצאסנעט עלאמָאק

 סעּפע טָאה עמ גוװ ,נקירּבאפ עלא ניא כיוא רָאנ ,נסימשעג טָאה לטעלּב ענעּב
 נופ נדײל גוא נטיוג יד ?ײװ גוא .גטקאפ עטקעדעגפוא יד גגעו טרעהעג סָאװ

 סעיסעפַארּפ ענעדיישראפ גוא נעגנומענרעטנוא ענעדיישראפ גופ רעטעברא יד

 "ובעפ סרעטעּברא םעד נגעוװ םעמע, רעד טָאה ,סעמאזניימעג כאסא  ןּבָאה -
 כז טָאה רעטעּברא ענענאטשענּפָא עמאס יד נשיװצ .נע מ עכ א טקיצנא
 טפאשנדיײל עלעדייא נא -- "גקורד וצ כיז , טפאשנדייק עסעמע נא טלקיװטנא

 :ָאמ רעצנאנ רעד םימ עמַָאכלימ גומ םמרָאפ רעלענָאירּבמע רעקיזָאד רעד ֹוצ

 ;"עטנוא נוא בור פא טיוּבעג זיא סָאװ ,גנונעדרָא דעכעלטפאשלעזעג רענרעד
 .געװעג נלאפ טייהרעמ רעלאסָאלָאק א ניא גענַײז ?"כעלפעלב , יד גוא ,גנוקירה

 א גכָאה טגעלפ גגוריקסאמעד יד ?ײװ ,גנורעלקרעדײעמָאכלימ עכעלקריוו א
 נא רעטעברא י" דאצימ גפורסיורא שנעלפ ,גנוקריוו עקידנגערפוא כעלקערש

 - א גוא סעלָאװעג עקידנעיירש עמאק יד גקיטיײזאב ןצ גנורעדָאּפ עניימעגלא
 ;טנאקירבאפ יד .נקירטש טימ נעגנורעדָאּפ עקיזָאד יד נציטש וצ טייקטיירג
 ןופ גנוטײדאב יד גענעקרענא טזומענ ?ליפיווא פא פָאטלָאקּפָאס גבָאה גיילא
 טמא רעײז גבָאה יז זא ,גנורעלקרעד:עמָאכלימ םלא ,כעלטעלב עקיזָאד יד
  -םאמער יד .עפוג עמַאכלימ רעד וצ ןיב כיז גטראוורעד עליפא טלָאװעג םינ
 רעײז נופ טקאפ נטימ ניוש גרָאװעג קראפש ,קידנעטש יװ ,נענייז גנעגנוריק
 :ארָאמ נקופכעמ א נופ גנוטיידאב יד נעמוקאּב נּבַאה ייז ,ניילא גנונייש-עד

 ניילא געניישרעד סָאד גוש זא ,לָאמ גייא טינ נפָארטעג טָאה סע .קורד נשיל
 :נןרעדָאּפ לייט א רעדָא עלא נקידירפאּב וצ פא גונעג געוװעג זיא ?טעלּב א נופ
 נענייז געגנוריקסאמעד (עשיקירּבאפ יד) עשימָאנָאקע יד ,טרָאװ גייא םימ ,געג

 פמאק גשימָאנָאקע נופ רעּבײה רעקיטכיװ א טציא כיוא נּבײלּב ייז נוא געװעג
 סיזקע םעװ סע גאמזלָאק ,ייז אַּב נּבילּבראפ טעוװ ננומיידאב עקיזָאד יד נוא
 .ימראפטסבלעז יד סיורא קידנעװטיונ טפור רעכלעוו ,מזילאטיּפאק רעד גריש
 רעדנעל עשוײיּפָארײא ענעטירשענרָאפ עמאס יד גיא .רעטעברא יד גופ גנוקיד
 ;ָארּפ א סעּפע ניא סעלָאװענ גופ גנוקעדפוא יד יװ ,נעזוצ טציא כיוא נעמ נָאק
 ,טעּברא;ּבוטש נופ םיּבעג ןיא טיִנ רעסָאװ א ניא רעדָא "ּברעוועג, גלעיצניװ



 . מארגָארּפ גוא עיצאזינאגרַא ,קיטקאט ,רראגנאווא סלא "טראפ רעד ראפפשאק 11 6

 ?אופוא רעד ראפ טקנופיננאנסיוא סלא םניד ,ןסענראפ נּבָאה עלא נכלעוו

 נוא םפמאק גלעגָאיסעּפָארּפ נופ ּבײהנַא גראפ ,נײזטסוװאב=נסאלק םענופ גנוכ

 * ,מזילאיצַאס םענופ גנוטיירּפשראפ רעד ראפ

 :צעל רעד גופ גפארקָאמעהלאיצַאס עשיסור טיהרעמ עקידנגעװרעביא יד

 ירא רעקיזָאד רעד טימ געװעג נעגנולשראפ גצנאגניא טאמיק ןיא טייצ רעט

 .,גטנַאמד עד ןצ גונעג ןיא סע .נעגנוריקסאמעד:קירּבאפ יד גריזינאגרָא גומ םעּב |

 נעגנאגרעד זיא סע עגיירדאמ א ראפ סָאװ זיּב ,נעז וצ יירעק ,"?סימ .ּבאר , יד

 .גײל א .ןא ,נסעגהאפ ייברעד טגעלפ עמ יוזאיוו ,ייקנעגנופשראפ עקיזָאד יד
 -אוקָאמעדלאיצָאס נײק טינ בָאנ ,נעמוגעג בָאט גיא ,סָאד יא כיו ראפ

 גיא ,נּבָאה נעגנוריקסאמעד יד .טייקיטעפ עשיטסינַאינײדערט א רָאנ ,עשימ

 =עגעג רעד נופ רעטעּברא יד נופ געגנויצאּכ יד רָאנ טּפאכראפ ,נעמונעג כָאט

 . ײז ןּבָאה טכײרגרעד נוא טיטאבעלאּב ערעײז וצ עיסעפָארּפ רענעּכ

 טנרעלעגסיוא כיז נבָאה טפארק-טעברא רעד גופ רעפיוקראפ יד זא ,סָאד ןיולב
  םעניױק יד טימ נפמעק נוא "ץריוכס,, עקיזָאד יד גפיוקראפ וצ רעראּבניול

 געגנוריקסאמעד עקיזָאד יד .טפעשעג נלעיצרעמָאק:נייר א נופ גדָאּב נפא

 -ָאיצילָאװער נופ עיצאזינאגרָא נא נעװ ,גנידאב םאב) נרעװ טנָאקעג גטכָאװ

 לייטדנאטשאּב א נוא ּבײהנָא נא (נצונסיוא נפיוא נסיװעגנ א םא ייז לָאז גרענ

 א :

 . גוא) טנָאקעג כיוא גּבָאה ייז רעֶּבֶא ,םייקיטעט רעשיטארקָאמעדלאיצַאס א נופ
 (טוומעג ײז גּבָאה ,טייקשייביטס רעד ראפ כיז נקוב נופ נעגנוגנידאּב יד אּכ
 ?ארקָאמעדלאיצַאס נייק טינ וצ נוא פמאק "נלשנַאיסעפָארּפ ןיולּכ, וצ נריפ

 ,פמאק נשו טולָא פ נגעװ זוולב רימ גדויר לטיּפאק נקוטצוא מענוא +

 .ףומ גלעוו רעבירעד .מוא נווטשראפ גלָאמש רעמ רעדָא נמיורב רעמ מעד נגעוו

 ".ד .רא וד סָאװ ,סָאד ,זָאורוק א יװ טעשָאּפ ,נענעכווצראפ קידנעייגייבראפ זוולב

 / גשימָאנָאקע םעד עיוגענעב "טיוקנטלאהעגנווא לופוצ , גיא "ארקסיא , וד טקידלושאב

 ;רושָארב גנווז גוא נווָאניטראמ כרוד טייקעצ ,2/ .ז ,"נרָאפנעמאזוצ ווווצ ,) פמאק

 רעקידלושאּב נרעה יד געוֶו .("סאלקירעטעברא רעד גוא עיטארקָאמעדלאוצָאס וד,

 בֹול סע גבָאה יו יוװװ) סנגיוביקורד נוא רעדָא נדופ נוא שטָאב טקירדעגסווא נטלָאװ

 גוא רָאו א ראפ "ארקסיא, רעד נוא פמאק נשומָאנָאקע נופ לויטּפָא םעד (נָאט וצ

 .-אווצ ,"לסֹומ .באר, נוא ".ד .ר, גוא לווטּפָא נקורעהעג נמימ נכילגראפ םוא נטלַאװ

 ."נוה רעד נוא כווא עכופא ּפָא נעיוטש ייז וא ,נעזרעד טכווק ווז גטלָאװ ,נעמונעגנעמ

 / ןצ ווו טגנוװצ סעמע נטעשָאּפ נקיזָאד מעד געמענאב סָאד וא ,סווא טוייו .טכוו

 - =-?ארקסיא רעד , .טיוקנרָאלראפ רעייו רָאלק גזייוואב עכלעוו ,נווטָאמ טימ ביז נצונאב

 ביז גענעכער וצ (1) "קידנליויטינ-קידנליוװ ({) סווא טמוק -- ּווז .נבוורש|

 /גנצנעדנָאּפסערָאק (!|) שטָאכ גקורד נוא נבעל םענופ נעגנורעדָאפ עקוטכעמ וד טימ

 . עקאט ווא סָאד טָא .(97 .ז ,":רַאפנעמאזווצ ייווצ ,) "גנוגעוואב-רעטעברא רעד גגעוו

 ןודנוא טעטכינראֿפ סָאװ ,טנעמוגרא נא סעמעעב
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 פמאק .גפימ נָא טריפ עיטארקָאמעדפאיצַאס יד .גנוגעוואב:רעטעברא רעשיט
 נפיוקראפ תפ נעגנונניראּב עקיטסניג ראפ רָאנ טינ םאלק:רעטעּברא םענופ
 -עלטפאשלעזעג רענעי גופ גנוטכינראפ רעד ראפ כיוא רָאנ ,טפארק:טעברא יד

 יד ֹוצ נפיוקראפ בכיז עכעלגעמראפמוא יד טגניוװצ עכלעװ ,גנונעדרָא רעכ

 יא טינ סאלק:רעטעברא םעד רָאפ טלעטש עיטארקָאמעדלאיצַאס יד .עכייר

 אב נײז ניא רָאנ ,רעמענרעטנוא  עּפורג רענעּבעגעג רעד ֹוצ זיולּב גנויצאּב נייז
 סלא ,עכולעמ רעד וצ ,טפאשלעזעג רענרעדָאמ רעד נֹופ גסאלק עלא וצ גנווצ
 טינ ןא ,בעלהנעטשראפ ןזיא נופרעד ,טפארק דעשיטילַאּפ רעטריזינאגרָא נא וצ

 נשימָאנָאקע טימ נצענערנאּב םיג ביז גענָאק גטארקָאמעדלאיצַאס יד סָאװ רָאנ

 2ָאנָאקע גופ גנוריזינאגרָא יד זא ,נוָאלרעד טינ כיוא נענָאק יז רָאנ ,םמאק

 נפראד ריס .טייקיטעט עקידנגעוװרעּביא רעייז נדליּב לָאז געגנוריקסאמעד עשימ

 ,סאלק:רעטעברא מענופ גנויצרעד רעשיטילָאּפ רעד ראפ נעמענ וויטקא כיז

 נענײז םעד סימ .גיזטסּוװאּב נשיטילַאּפ נײז גופ גנולקיושנא רעד ראפ
 םימ "איראז, רעד דאצימ מזימָאנָאקע נפא פירגנָא גמשרע גכָאנ ,ט צי א

 רימ יװ ,טרָאװ נפא ןיולב עקינייא מאנאה) "מםיקסאמ עלא, ,"ארקסיא,, רעד

 | ,(געזרעד דלאַּב גלעוו
 נָאק יצ .?ננגיצרעד עשישילַאּפ יד גייטשאּב םראד סָאװ גיא ,כיז טגערפ

 טייקבעלטנייפ רעד גנעװ יידיא יד נרידגאנאּפָארּפ םימ גצענערגאּב כיז געמ
 םינ ןיא סע ,טינ עדאווא ?גנושרעהטסּבלעז רעֶד וצ סאלקנרעטעברא םענופ

 -עטעברא יד נופ נוקירדרעטנוא עשישילַאּפ יד גרעלקרע ד ֹוצ גונעג
 טיײקכעלצעזנגעק יד יז נרע?לקרע ד ֹוצ געװעג גונעג טינ ןיא סע יװ)
 :ינא זומ עמ ,(מיטאבעלאּב יד גופ נסערעפניא יד וצ נסערעטניא ערעײז גופ
 :רעטנוא רעקיזָאד רעד נופ גנוניישרעד רעטעדקנָאק רעדיװטעי כעיוקימ גריט
 :רעד עטערקנַאק יד כעיוקימ גריטיגא נּביוהעגנָא גּבָאה רימ יוװיוזא) גנוקירד
 ;רעטנוא עקיזָא ד יד 'װיזא .וא .(קורד גשימָאנָאקע םענופ געגנוניישה

 יז יװיזא ,טפאשלעזעג רעד נופ נטכיש ענעדיישראפ יד םא טלאפ גנוקירד
 ,טייקיטעט גוא נּבעל גופ גטיּבענ ענעדיישראפ עמאס יד גיא םיודא כיז טזייװ
 טעניא  ײס ,גכעלרעגריכיניימעגלא  םעניא ייפ ,נלענָאיסעפַארּפ םעניא ייס
 ;נםיו םעניא ייס ,גזעיגילער מעניא ייס ,נבעלגנעילימאפ םמעניא ייס ,נכעלנעזרעּפ
 :סםיוא סינ נלעװ רימ ןא ,דָאלק טינ נעד זיא .וא.א .,וז.א,א גּכעלמפאש
 :אַּב גשיטילַאּפ םעד בעלקיװשנא וצ עּכאגפוא רעזדגוא נליפ
 נא סָאד כיז םא נעמענ טיג גלעװ ריס בוא ,רעמעּברא יד נופ גייזטסּוװ
 רעד תפ גנוריקסאמער עשיטילָאּפ עקיפױײזלא יד נריזינאג
 נופ נעגנוניישרעד עפעדקנַאק כעיוקימ גריטינא וצ יידעק ?גנושרעהטסּבלעז
 עמ יװ טקנוּפ) נעגנוניישרעד עקיזָאד יד גריקסאמעד כָאד געמ 'פראד ,קורה
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 גריפ וצ יידעק ,גקירבאפ יד גיא גכיורבסימ יד גריקסאמעד טפראדעג טָאהו

 ?(עיצאטיגא עשימָאנַאקע גא

 שימ זא ,סיורא כיז טזײװ ָאד דָארג רעבָא ?דָאלק זיא סָאד זא ,כיז טכאד
 .לאֹּב נשיטילֶאּפ םעד געלקיופנא וצ קיטײולא טײקיטיײנ רער
 / םיו טוײװ עקאט ָאד טָא .טרָאװ גפא זיוקב מיקסאמ "עלא} גענייז גייזטסנװ

 .טצאנפוא יד כיז פא געמונעג טינ רָאנ םינ טָאה ,לשאמעל ,",ד .ר, זא ,םיורא

 עקיטײזפא נופ (גנוריזינאגרָא רעד ראפ בײהנָא נא גכאמ רעדָא) גריזינאגרָא וצ

 בײא קירוצ גפע?ש ןּבױהעגנָא טָאה יז רָאנ ,נעגנוריקסאמעד עשיטילָאּפ |

 :םרעה .עבאגפוא רעקיזָאד רעד ראפ געמונעג כיז טָאה עכלעוו ,"ארקסיא ,, יד

 .(זיולב טינ עקאט) "זיולב זיא סאלק:רעטעברא מענופ פמאק רעשיטילאּפ רעד
 "םמאק גשימָאנָאקע גופ םרָאפ עכע?קריו נוא עטיירב ,עטלקיווטנא עמאס יד,

 טייטש טציא} .(3 .ז ,1 ,םונ ?ָאלעיד עיעשטָאבאה , ,".ד .ר, גופ מ םארגָארּפ)

 .:געמ טייוװ יװ נּבעגוצוצ יוזאיו --- עּבאגפוא יד גטארקָאמעדלאיצַאס יד ראפ

 . טָאנטראמ) "רעטקאראכ נשיטילַאּפ א עפוג פמאק נשימָאנָאקע םעד כעֿל

 .טיירב עמאס רער ןיא פמאק רעשימָאנָאקע רעד, .(49 .ז ,10 .מונ מעניא

 "םמאק נשיטילָאּפ גוויפקא גיא גסאמ יד געיצניירא םא לטימ רעראּבצונאּב

 . :נורעסעּבסױא, יד נוא דנאּבראפ םענופ רָאפנעמאזוצ םמענופ עיצוילָאזער)

 ברוד געגנירד סעכַאנאה עלא יד .7 גוא 11 זיז ,"גרָאפנעמאזוצ יײװצ,/:"געג

 גָא גנניטשטנא עמאס ריא נופ ,טעז רעזעפ .רעד יװ ,*ד הרע יד

 , :קאהער רעד ופ סעיצקורטסניאה עטצעל יד ןצ ןיּב טםראה  נוא

 - רער פא קוק גײא כעלרעּפמײשאּב סיוא גקירד עלא יז גוא ,?עיצ
 ײופ קוק גקיזָאד מעד וצ וצ כיז עשז טקוק .םמאק נֹוא עיצאטינא רעשיטילָאּפ

 +א ,נטסימַאנָאקעעלא אֹּב טשרעה עכלעװ ,גנוניימ רעד גופ טקנופדנאטש םמענ
 / יצ .רַעשימָאנָאקע רעד כָאנ נגלָאפכ ָאנ םראד עיצאמינא עשיטילַאּפ יד
 .עמאס רעד, *לאלכיּב ןיא םמאק רעשימָאנָאקע רעד זא ,קיטכיר סע ןיא

 .?פמאק ;שיטילָאּפ גיא גסאמ יד נעיצניירא פא 'י?טימ רעראּבצונאּב טיירּב
 "רעראּבצונאּב םיײרּב; רעקינײװ גייק טיִנ גטולכאל .קיטביר טינ טוילָאסּבא

 ט2קקעלפמנא ײלרעלא גנוא .עלא גענַײז "געיצניירא, אזא ראפ ?טימ

 סינ לאלק נוא ,ריקליװ .נשירעשרעהטסמלעז גוא קורד גשוײצילַאּפ גופ עג

 ."עגלא וד גנעװ דָארג דיר וד טווג ?,ד .ר, נוא ליוװ ,"לאלכוב  גגָאז רימ *
 בווק זוא םע .ווטראפ רעצנאג רעד גופ גבאגפוא ענוומעגלא גוא נםוצנירפ עניימ
 -םעלקהווו .פר.א ד קיטילַאּפ יד געוו ,נלאפ גפערט קישקארפ רעד נוא זא ,טונ קעפָאס
 .עבְלֶעַוו ,עיצוילַאזער א נוא גדווו מעה גגעוו רעכָא --- ,קימָאנָאקע רעד כָאנ גגלָאפבָאצ

 .כווא ,כָאד .גפערט סע .גטסומָאנַאקע יד רָאנ נענעק ,דנאלסור צנאג ראפ טמיטשאב זיא

 לָעשוטולַאֿפ א .גרופ געט גָאק = "נָא בוהנָא עמאס, בוֿפ נעוו ,נלאפ ענווזא
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 ,םמאק נשימָאנַאקע גטימ גדנוּבראפ נענייז םָאװ ,נעגנוקעלּפטנא עניוזא זיולּב
 געמענ סָאד ,מירעױּפ ךאפ פָאדטש-בײל יד גוא םעקינפאשטאנ עקססעז יד
 :ָארּפ, נשיטָאטש נטימ ביז גײגאּב םייצילָאּפ רעד גוא עטמאאצ יד דאצימ ראּבאכ
 ;קלָאפ רער נגעק עצעה יד גוא עקידעגנוה יד גנעק םמאק רעד ,"גיומאה גטס
 :ראפ יד נוא גשנישט ננָאלשסיורא סָאד ,שינעטנעק גוא טכיפ וצ גנוּבערטש

 :אדלָאס סָאד גוא נטאדלַאס יד גופ גנורירטשומ יד ,גטנאפקעס נופ גנוגלָאפ

 ---ןצנעגילעטניא רעלארעביל רעד טימ נוא נטנעדופס יד טימ ביז גיינאּב עשימ
 ,קורד נופ געגנוקעלּפטנא עכלעזא ערעדנא רעטנזיוט גוא עלא יד גענייז סָאװ-אפ

 -ראפ ,םמאק "נגשימָאנַאקע, גטימ גרגובראפ טינ ראבלטימוא נענייז עכלעוו

 "עראבצונאב טײרבכ) רעקיגײװ ?אטכיב 2כיִז טימ רָאפ יז גלעטש סָאװ

 עכסאמ יד נעיצניירא ראפ ,עיצאמיגא רעשיפילַאּפ ראפ נװיטָאמ נוא נעלטימ

 יד נופ לקאכאס מעניימעגפא םעניא :טהעקראפ דָארג ?פמאק נשיטילאּפ גיא

 ;פעװ ,נשטנעמ ראפ רעדָא כיז ראפ) טדייל רעטעכהא רעד נעװ ,נלאפ:סנבעל

 נדליּב -- ,טאטדלאווג גוא ריקליװ ,טײקיזָאלטכער גופ (טנעָאנ מיא גענייז עכ
 רָארג קורד גשַוײצילַאּפ גופ נלאפ יד םייהרעדנימ עניילק א ןיולב קעפָאס נָא

 ;,ראמ עליכטאכעל גנעמ לָאז עשזיסָאװ וצ .םמאק נלענָאיסעמָארּפ םעניא

 קירג-עלקרעד ,עיצאמינא רעשישילָאּפ רעד נופ מענראפ םעד גרעלעמש
 ,נעלטימ יד גפ םענ"ײא ןיטּב ."גראבצונאּב טיירּב עמאס מעד} ראפ

 ,ערעדנא ניטש טארקָאמעדלאיצָאס גראפ גפראד םיא םימ ייר נייא גיא סָאװ

 ?"עראכצונאב םיירב, רעקינײװ טיג ,טדערעגנ לאלכיב

 :םיֹוא נטימ טָאה רע סָאװ ,וצרעד גנומיידאּב א וצ טינ דנאּבראפ רעד ..
 רעד , קורדסיוא םעד גטיכראפ "?טימ רעראבצונאב טיירב עמאס רעד ,, קורד

 םענומ עיצוילָאזער רעקירעהעג רעד ניא נענאמשעג זיא סָאװ ,"לטימ רעטסעּב

 טלָאװ זדנוא - .("דנוּב,) דנוב:רעפעּברא נשידיי מענופ רָאפנעמאזוצ גמחעפ
 :רעסעב ןיא סעיצוילָאזער יײװצ יד גופ עכלעװ ,נגָאז וצ געװעג רעווש סעמשעּב
 /ייס ,דנאּבראפ רעד ײס .,רענרע שדייפ נענײז גנוניימ רעזדנוא טיוק

 .יזפסוװאבמוא עליפא רעשפע ןייוליײיטפ) ּפָארא ָאד כיז גנָא;ש "דנוב, רעד

 :אינוי:דערפ ,-עשימַאנַאקע נא םא (עיצידאדפ נופ יגנוקריװ רעד רעטנוא ,קינ

 כיז טהעדנע ,געמונעג כָאט גיא .קיטילַאּפ רעד גופ גנושטייטסיוא רעשיטסינ

 וד ביו טָאה בנגעװטסעדנופ נוא --- ,/גדָאב נשומָאנָאקע נא פא רָאנ, עיצאטיגא
 "םייקירמעוטיונ מוש נייק ַאמונ, ןוא נורעד וא ,וצרעד טכארטרעד כעלדנע ".ד ר

 זא ,נוווואב רימ נלעו לטופאק גנקידנגלָאפ מענוא .(11 .ז ,"גרָאפנעמאזוצ ויווצ ,) |

 מרורָאנגוא וז רָאנ םונ זוא נרענַאיצוולַאװער נוא ?רעקיטילַאּפ, וד נופ קיטקאט יד
 ,טרעקראפ רָאנ ,עיטארקַאמעדלאוצָאס רעד נופ נבאנפוא עשיטסינַאונויידערמ וד שונ
 ,גנורופברוד ענעטלאהעגסיוא רֶעיְז םרָע גוו בוולא וו זוולב
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 !"רעטסעב , :?םרעװ נכרוד גָאטעג טרעװ סָאד יצ ,נופרעד טינ גטולכאק כאז יד
 דנאבראפ רעד געװ ."רעראבצונאב טיירב עמאס רעד; :פטרעװ נכרוד רעדָא

 רעד ןיא "נדָאב נשימָאנָאקע נפא עיצאטיגא עשיטילָאּפ יד , ןא ,טגָאזעג טלָאװ

 :צינאּב רעד, ןיא רע זא םינ נוא) טצונאּב נטסטיירבמא טרעוו רעכלעו ,?טימ
 :יא דָאירעּפ נסיװעג א ע"ײנענעב טכערעג נעײעג רע טכָאװ ,(ילטימ רעראב

 רע ,כעלמענ.גנוגעוואּב רעשיטאדקָאמעדלאיצַאס רעזדנוא גופ גנולקיוטנא רעד

 :קארּפ ליפ עײנענעב ,נטסיטמָאנַאק ע יד עײגענעב טכערעג נעװעג טָאװ

 ,1901---1898 גרָאי יד נופ (רערעיײז טייהרעמ רעד עײנענעּב טינ ּביוא) רעקיט
 יד טצונאב כעלקריװ נכָאה גטסימָאנָאקע רעקיטקארּפ עקיזָאד יד לײװ
 ט א מיק (!טצונאב ?אלכיב יז גבָאה .ײז לפיװ םא) עיצאטיגא עשיטילַאּפ

 .עשיטיכַאּפ אזא .נדָאּכב נשימָאנָאקע גפא כעלסילשסיוא
 .,געזעג גכָאה רימ יװ ,טרידנעמָאקער עליפא נוא טנעקרענא גבָאה עיצאטיגא
 - *עיד.ּבאר, יד * !"גנגײרפאּבטסּבלעז נופ עּפודנ, יד ייס ,?סימ .ּבאר , יד ייס

 יד סָאװ ,סָאד נליטרוראפ שירָאגעטאק טפראדעג סָאה יָאל
 א טימ גרָאװעג טײלגאב ןיא עיצאטינא רעשימָאנָאקע גפ טעברא עכעלצונ
 .:רעד מעד טָאטשנָא זיא ,פמאק :שיטילָאּפ מענופ גנורעלעמשראפ רעכע?דעש
 יד כרוד) טצונאּב נטסטיירּכמא טרע װ רעכלעװ ,לטימ מעד יִז טרעלק

 !נראּבצונאּב טײרּב עמאס גנאפ (נטסימָאנָאקע

 ,לומ ניא נװָאניטראמ אּב ,טָאה ניז נלאער ,נטערקנַאק א ראפ םָאװ..
 נּבעגצ , :עּכאגפוא יד עישארקָאמעדלאיצַאס רעד ראפ גלעטשקעווא סָאד
 רעשימָאנָאקע רעד ?"רעטקאראכ נשיטילַאּפ א עפונ פמאק גשימָאנָאקע מעד

 מיטאבעלאב יד גנעק רעטעברא יד גופ פמאק רעװיטקעלָאק א זיא םמאק
 ,טפארק-טע ברא יד נפיוקראפ גופ געגנוגנידאב עראקגופ ראפ
 רעד .נּבעֶל נוא טעּברא סרעפעּברא יד גופ נעגנוגנידאּב יד נרעסעבראפ דאפ

 ,יד לײװ ,פמאק רעלענָאיסעּפָארּפ א טייקידנעװשיונ םיוא ןיא פמאק רעקיזָאד

 :עמָארּפ ענעדיישראפ ניא קיטראנדיישראפ טסכעה נענַײז נעגנוגנידאב:פעבדא
 ופ גנורעסע בראפ רעד ראפ פמאק רעד זא ,טסײה סָאד גוא ,סעיס

 יד כרוד) סעיסעפָארּפיד טיול טיננריפ םינ כיז נָאק נעגנוגנידאּב עקיזָאד יד
 עלענָאיסעּפָארּפ עקילײװטייצ יד כרוד ,וועדיימ ניא נענייראפ עלענָאיסעּפָארּפ
 גשימָאנָאקע מעד, גכענוצ .(.וו.א.א דנאלסור גיא כעלטעלב נוא נעגנוקינייראפ

 סע ןא ,כיז נגָאלשרעד ,ָאזלא ,טיטאב "רעטקאדאכ גשיטילַאּפ א עפונג פמאק

 עּבלעז יד ,געגנורעדַאפ עלענַאיסעּפָארּפ עקיּבלעז יד גרעװ טכעלקריוװראפ גלַאז

 :עגצעזעג, ברוד נעגנוגנידאב?טעברא יד גופ געגנורעסעכראפ עלענַאיסעפָארּפ

 יאס םיוא כיז סקירד סע יװ) "נעלטימסָאמ עוויטארטסיגימדא גוא עשירעּכ

 .דַער .40 ,41 גנוקרעמַאב ,דנאב גְקיזָאד טָעד .ג



 201 ? גָאט נעמ טראד סָאוװ

 נעוטפ עקאפ סָאד טָא .(?קיטרא נייז גופ לטייז ,13:48 ,נקיררעטייװ נפא ווָאנימ
 םקוק .גענײראפ-רעטעברא עלענָאיסעּפָארּפ עלא גָאטעג קידנעטש נבָאה נוא

 :וטרָאּפָא ?עכעלטנירג, גוא) עטנרעלעג עכעלפנירג יד נופ קרעװ א ניא גיירא

 ?אפײרעטעברא עשילגנע יד ןא ,געזרעד ריא טעװ * ,ּבעװ קלָאפרַאּפ סָאד ,(גטסינ

 -ןצוצ , עּבאנפוא יד טכעלקריווראפ גוא געמונאּב גנאל:גנאל ניוש גּבָאה געגייר
 :ןצאל נוש ,"רעטקאראכ נשישילַאֿפ א עפוג פמאק נשימָאנָאקע מעד נּבעג

 נופ גנוקיטייזאב רעד ראפ ,גקיירטש נופ טיײהײרפ רעד ראפ ײז גפמעק גנאלו

 ;ָארּפ גוא רעװיטאהעּפָאָאק רעד ראפ נעגנורעטש עשידירוי יילבעלא גוא עלא

 :וא געיורפ יד נצישאב וצ נצעזעג גבעגסיורא ראפ ,גנוגעואב רעלענָאיסעפ

 -באמ נוא רעראטינאס כרוד געגנוגנידאב-טעברא יד גרעסעבראפ ראפ ,רעדניק

 - .ןטאיא גנובעגצעזעג רעשיקיר

 מעד נבעגוצ , ;עזארפ רעקידנעגנילק כיוה רעד רעטנוא ןיא מוראיוזא

 טגנלק עכלעװו ,"רעטקאדאכ נשיטילָאּפ א עפוג :פמאק גשימָאנָאקע

 ;טלאהאּב ,נעמונעג כָאט גיא ,זיא ,רענָאיצילָאװער גוא קיניזפיש ?"כעלקערש
 :ארקָאמערֿפאיצָאק יד נקירעדינרעד ֹוצ גנוּבערטש עלענַאיצידארט יד
 נָא גרעטנוא !רעשיטסינַאינ;דערט א קיטיִלֲאּפ א ןצ ןיב קיטילַאּפ עשיט
 - טעטש עכלעװ ,"ארקסיא ,, רעד נֹופ טײקיטײזניא יד גטכיראפ נופ ?עטש
 ;יֿפָאװער רעד ראפרעכעה עמגָאד רעד נופ גנוריזינָאיצוילָאװער יד,---ריא םעז

 מ עד ,סיינ סָאװטע יו ,רעטנוא זדנוא נעמ טגָארפ ** "נּבעל מעניפ גגוריזינַאיצ

 ;רעדנא עקאפ .תא .סעטרָאפער עשימָאנָאקע ראפ פמאק

 ןיא סעמרָאפער עשימָאנָאקע ראפ פמאק צוכא כאז גייק טוילָאסּבא ,נסעמע
 גשיטיִלָאּפ א עפוג פמאק גשימָאנָאקע םעד גבענוצ) :עזארפ רעד ניא ָאטינ

 טער וצ גטכארטרעד שנָאקעג כיז טלָאװ גילא וָאניטראמ  גוא ."רעטקאדאכ
 ;נוטיידאּב רעד גיא געגנירדטיירא סוג לָאז רע נעװ ,ריפסיוא נטעשָאּפ גקיזָאד

 קידנקורסירא ,רע טגָאז --- ,ייטראּפ רעזדנוא, .רעפרעװ ענעגייא ענייז גופ
 טנַאקעג טלַאװ --- ,ףארקסיא , רעד גנעק םנייז רעװעג עטסחעווש עמאס סָאר
 :צץעזעג גופ נעגנורעדַאט עמערקנַאק גנוריגער רעד גלעטש טפראדעג םלָאװ גוא

 :אפאולפסקע רעשימָאנָאקע ננעק נעלטימסָאמ עוויטארטסינימדא גוא עשירעּבעג

 10 רעמונ ניא 48--42 ז"ז) ".וו.א.א רעגנוה ננעק ,טיײקיזָאלטעּברא נגעק ,עיצ
 םינ געד סָאד זיא--נעלשימסָאמ נופ נעגנורעדָאפ עטערקנָאק .(?ָאלעיד .ּבאר,

 ,"טוונַאונוו-דערט נשולגנע םענופ קיטקארּפ נוא עירָאעט וד, ,בעװ .ב גוא .ס *
 .דע 7 .(גינעל) גולוא .װ שולגנע נופ טצעועגרעביא ,דגאב רעטיפ

 ם:נאיראװ רעװַאנומראמ רעד ווא סָאד .00 .ז ,10 .םונ "ָאלעיד עיעשטָאבאר , **
 גנוכעואב רעזדנוא נופ דנאטשוצ נשיטָאאכ ,םעגרעדָאמ טעד וצ נסאּפוצ םענעו עו

 א גופ רעקוטפוו ןוא גנוגַעװאב רעכעלקריוו רעד גופ טשירט רעדעי} :סוזעט םעדי



 2". ת,7ת7אפ8ש- ל לא אט ==

 בו מארגָארּפ נוא עיצאזינאגרוָא ,קיטקאט .דראגנאווא סלא ייטר 489 רעד ראפ פמאק 1 492

 :סעינּפנָא יר לָאמאכָאנ גנערפ רימ נוא ?סעמרָאפער עלאיצַאס נופ גנורעדָאפ א

 נעמ לָאז) סעצלעידעשטָאבאר יד פא סעליכער דימ נּבירפ יצ ,רעזעל עקיד

 - קידנפודנָא ,(!?טרעװ עראבגנאנ עטרעּפמולעגמוא עקיזָאד סָאד גייז ?כיומ רימ
 ;װ מט אערעײז יו ,סיורא נקור ייז סאשעּב ,רענאינייטשנרעּב ענעטלאהאּב ײז
 רעד גגעװ סיזעפט םעד ,"ארקסיא) רעד טיפ .טײהנדײשראפ-בנֹונ
 / ?סעמרָאפער עשימָאנַאקע ראפ םמאק א גופ טייקידנעוושיונ

 גסָאלשעגנײיא קידנעטש טָאה עיטארקָאמעדלאיצַאס ערעגָאיצוילָאװער יד

 טימ רעבָא .סעמרָאפער ראפ פמאק טעד טייקיטעש ריא גיא גייא טסילש גוא

 -יגער רעד גלעטשסיורא פא כיז יִז טצונאב עיצאטינא "רעשימָאנָאקע ,, רעד
 .ףעירפ גוא) כיוא רָאנ ,נעלטימסָאמ ײלרעלא נופ נעגנורעדָאפ רָאנ םינ גנור
 .גנורינער עשירעשרעהשסבלעז א נײז ֹוצ גרעהוצפוא גנורעדָאפ יד (צלא ראפ
 .ֿפָאר יד גנוריגער רעד גלעטשוצסיורא טכילפ ריא ראפ יז טלאה ,מעד צוכא
 בוא רָאנ ,פמאק נשימָאנָאקע מענופ גדָאּב נפא רָאג טי גנורעדָאפ עקיז

 גשישילָאּפ:בעלטפאשלעזעג מענופ געגנוניישרעד לאקבכיּב עלא גופ גדָאּב נפא
 .יװ ,סעמהָאפער יד ראפ פמאק םעד טפראוורעטנוא יז . ,טרָאװ נייא טימ ,גּבעֿפ
 - גוא טייהיירפ ראפ פמאק גרענָאיצילַאװער םעד רעטנוא ,גצנאג א וצ ?ייט א

 מרָאּפ רעדנא גא גיא קידעּבעל קירוצ טכאמ רעדיװ וָאניטראמ .מזילאיצַאס ראפ

 :א טנגנידאבמוא גבײרשוצרַאפ כיז קידנעימאב ,סעידאטס גופ עירָאעפ יד

 ;םיורא .פמאק נשיטילַאּפ םענופ געוו:גנולקיװשנא ,נגָאז וצ יוזא ,נשימָאנָאקע

 יםיצעּפס א טימ גייטשפוא גרענָאיצילָאװער גופ טנעמָאמ א גיא קידנטערט

 טימהער רע טּפעלש ,סעמרָאפער ראפ םמאק נופ "עבאנפוא ,, טשרעמיולקס רעש

 םעד יא !"נשימָאנָאקע מ מער יא טגנאה ניא טליּפש נוא קירוצ םא ייטראּפ .יד

 מזינוטרַאּפָא גנלארעביק

 נרעטנוא סעמח וָאפער .ראפ םמאק םעד קידנטפאהאּב } קירוװועמעש ..רעמייוו

 .גשיטילָאּפ א עפוג פמאק נשימָאנָאקע םעד נבענוצ , :םיזעפ םענעזָאלּבעגנָא
 ,סעשיפיצעּפס סָאװפע יװ ,טלעטשעגסיורא וָאניטראמ טָאה ,"רעטקאראכ

 ר ָא פער (עשיקירבאפ רָאנ ןיולב עליפא גא) עשימָאנַאקע ןזיולב
 "ראפ א בילוצ רעשפע .םינ רימ גסייוו ,נָאטעג םע טָאה רע סָאװראפ .סע מ

 .,סעמרָאפער "עשיקירבאפ, רָאנ םינ גיוא גיא טאהעג טָאה רע ביוא רָאנ ?גנעז !

 /ףעג .םָאװהרָאנ נּבָאה רימ גכלעוו ,רענייז סיזעט רעצנאג רעד םלמעד בָאד .טלָאװ |

 כעלגעמ ראפ טלאה רע לי ,ראפרעה רעשפע .ניִז רעדיװטעי גרָאלראפ ,טכארב

 /-ןנעג כָאמ גוא .גביוא טריוורעמקאראכ נווש גבָאה רומ גנכלעװ ,"'טסעמארגָארּפ צוט

 .רעשונאונויטשנרעב רעטמוראב רעד נופ גנוצעזרעביא עשיסור וד זיולב סָאד זיא נעמ

 ."םינרָאג -- לוצדנע רעד - ,צלא זיא גגו געוואב יד, געזארפ



 493 יי ןבָאט געמ פראד סָאװ

 *עג גשימָאנָאקע םעניא רָאנ ?סעכָאנאה , גנוריגער רעד דאצימ כעלּבײלג גוא

 נעמוק נוא כעלגעמ נעניײז םעבַאנאה :ןיירג רעגדָאמ א סָאד זיא ,ָאי ּביוא *?םיב

 2םיוא נגעװ ,נטרָאּבסאּפ ננעוו ,צימש גנעוו גנוּבעגצעזעג נופ טיּבעג מעניא רָאפ

 ימָאנָאקע, יד .וו.א.א .וו.א.א רוזנעצ גגעוו ,מוטנטנאטקעס גגעוו ,נעגנולָאצ:פיוק
 טייטשראפ ,גנוריגער רעד ראפ נענייז (סעכָאנאה עשלאפ רעדָא) סעכָאנאה ײעש

 ןּפורסיױרא טימרעד טפָאה יז לייוװ ,צלא גנופ רעראבניול גוא צלא נופ רעקיליּב ,ביז

 נפ ראד ראפרעד עקאפ רעּבַא .כיז ֹוצ גכאמ:רעשעברא יד גופ יורפוצ םעד
 טיג כאז גײק טימ טוילָאטבא גוא גפיומושעב ,גטארקָאמעדלאיצַאק ,רימ

 ןדנוא ראפ ןא ,(שינעיטשראפסימ רעדָא) גנונימ רעד ראפ טרָא ניק גכעג

 ,יולק גטלאה רימ זא ,סעמרָאפער עשימָאנָאקע יד רערעײט טשרעמיולק נענײז
 -- געגנורעדַאפ עניוזא, .ו.א.א עקיטכיװ סרעדנוזאב ראפ יז רָארג טשרעמ

 נוא עשירעבעגצעזעג גופ געגנורעדַאפ עטערקנַאק יד גגעוו וָאניטראמ טגָאז

 -- טקורעגסיורא גביוא טָאה רע עכלעװ ,,געלטימסָאמ עוויפארטסינימדא

 ;סעשָאמאמ עסיוועג קידנגָאװצ ?ײװ ,גנאלק רעטסוּפ גייק געװעג .טיִג גשלָאװ
 -רא רעד כרוד גרעװ שציטשעג טנָאקעג וויטקא ײז גטלָאװ ,נפאטלוזער עקיד
 זיולב נבירק רימ !ניינ ,ָא ,גפסימָאנָאקע גייק טיג גענייז רימ ..."עטאמ:רעטעּב
 יד גופ "טיײקידסעשַאמאמ , רעד ראפ שיפאלקש יא טקנּפ ריפ עלא פא

 ;ןרטס ,סעשטיװַאּפָאקָארּפ ,סניטשגרעב גרעה יד יװ ,נטאטלוזער עטערקנָאק
 געמאזוצ) גייטשראפ וצ ץיולּב נּבינ רימ !עקירעּביא עלא גוא ס'.מ .ר ,סעוו
 :םעשָאמאמ גייק וצ טינ טנָאז סע, סָאװ ,צלא זא **)(גװָאלירָאּפופ םיצראנ טימ

 ,יוזא סיֹוא ןיולב כיז נקירה רימ !"גנאלק רעפסוּפ א, ויא ,"נפאטלוזער עקיד

 ,ניוש טָאה יז טיג גוא) קיייפ טינ טשרעמיולק ןיא עסאמ:רעטעּברא יד זא

 גזיוורעד ,טייקשירעטסיליפ רעײז ריא םא םורא נפראוו עכלעװ ,יד צָארט
 רעד גנעק טסעטָארּפ רעדיװטעי גנציטש ֹוצ ויטקא (םיק!יפ ריא
 בא ו|צ סינ ריא טנגַאז רעכלעװ ,אזא עלימא ,גנושרעהשסּבלעז

 ןגטאטלווער עקידסעשַאמאמ מוש גײק טויִלָאס

 /גוא םיטאבעלאב יד טימ רעטעּברא יד גופ פמאק רעשימָאנָאקע רעדע...

 ,(!!"גנורינער רעד טימ פמאק רעשימָאנָא קע נא,,) גנוהיגער רעד םימי

 . גלעטשוצסוורא רעטעברא וד נרידנעמַאקער רימ בווא ,ֿבוז טיוטשראפ, 248 2 *)

 .םענוא לווװ ,ראפרעד סע רומ נעוט ,גנוריגער רעד נעגנורעדָאפ עשימָאנָאקע עסווועג

 וצ  םיורג םוונ סווא גנוריגער עשירעשרעהטסבלעז יד ןיא טיבעג נשימַָאנַָאקע

 - | | ."סעכַאנאה עסיוועג פא גווג
 רעטנוא װָאטראמ .ו גבורשעגרעטנוא כוו סָאה וווא --- וָאלורַאּפוט סיצראנ א

 .ןוו --- .טסולאיצָאס נשוסור נטסוונ םענופ גמיה רעד, דול נשוטסורָאמוה א םענייו

 םענוא טקורדעג געוועג) טםויצ רענעו נופ נטסינוטרָאּפָא יד טכאלעגסיוא טָאה רע

 .דע ר .(1 .םונ "איראז, לאנרושז



 מאיגָארּפ גוא עיצאזינאגרָא ,קיטקאט .דראגנאווא סלא ייטראפ רעד ראפ פמאק ,111 4

 :יידאּב יד כָאנ ,גנוטיידאּב רערענָאיצוילָאװעד רעראּבלטימוא גייז צוכא ,טָאה

 גגעװ עגארפ רעד פא רעהפוא נָא רעטעברא ,יד נָא טסיוטש רע; סָאװ ,גנוט

 =עגסיורא נּבָאה רימ .(44 .ז ,וָאניטראמ) "טײקיזָאלשכער רעשיטילַאּפ רעײז
  פָאמ נטסטנזיוט נוא גשסטרעדנוה םוצ יידעק טינ ,עטאטיצ עקיזָאד יד נבירש

 .יידעק רָאנ ,נרָאװעג טגָאזעג נױש ּבױא ןיא סָאװ ,סָאד גרעזאכוצרעּביא
 :ענסיוא גוא רעײג רעקיזָאד רעד ראפ נוָאניפראמ געקנאדאב וצ רעדנוזאב

 יד טימ רעטעברא יד נופ םפמאק דעשמָאנָאקע רעד,  :גנורילומרָאפ רעטנכײצ

 א ראפ סָאװ טימ !עייכעמ ארא'ס ."גנוריגער רעד טימ נוא םישאּבעלאּב

 / נופ *גנוריגימילע רעטפאהרעטסיימ א ראפ םָאװ טימ ,פנאלאפ מענעטלעז
 -גוריטאש יד ניא נשייהנדיישראפ .נוא נטייהנדיישראפ?גנוניימ עטאווירּפ עלא

 .עכָאנאה רערָאלק גוא רעצרוק א ניא ָאד ןיא גטסימָאנַאקע יד גשיווצ .נעג
 םענופ נּבױהעגנָא ,מזימָאנָאקע מענופ סוהעמ רעצנאג רע ד טקיררעגסיוא

 :יימעגלא יד ניא נריפ יז גכלעוו ,פמאק נשיטילַאּפ ,ןצ רעטעברא יד וצ םורֹוצ

 עלא גופ עגאל רעד נופ גנורעסעבראפ יד גיוא ניא קידנבָאה ,נסערעטניא ענ
 טקידנעעג נוא סםעידאטס נופ עירָאעט רעד םימ קידנצעזרָאפ .*,יירעטעּברא
 "אב רעטײרב עמאס, רעד גגעװ רָאּפנעמאזוצ םענופ עיצוילָאזער רעד טימ

 -אמ- ןיא "גנוריגער רעד טימ םמאק רעשימָאנָאקע, רעד .וו.א.א "טייקראבצונ

 .צָאמערלאיצַאס אוצ זיב ריא נופ סָאװ ,קיטילַאּפ עשיטסינָאינוי:דערפ א עק

 | .טײװ רעײז גוא רעײז כָאנ ןיא קיטילַאּפ רעשיטארק

 טפיטראפ טָאה װָאניטראמ יוזאיװ ,מעד ננעװ עסײמ א 6

 נ וזָא נ א כ ע 5

 / -פוא יד נגעװ,) לבוב ענעפורעגנָא סָאד נביושעגנָא טָאה וָאנאכעלּפ טנוז נופ,..

 רעסאוו לופ זיא ("דנאלסור נוא רעגנוה נטימ פמאק מענוא גטסולאוצַאס יד נופ נבאג

 עננָא גבָאה עכלעװ ,נטארקָאמעדלאוצַאס וד, --- .ָאנוטראמ םלייצרעד -- ,"קעווא|

 גבָאה ...סאלק"רעטעברא מענופ ףמאק נשֹומָאנָאקע גטומ רָאו 10 נופ כעשעמ נוא טרופ

 .קיטקאט-ווטראפ רעד גנודנורגאב עשיטערָאעט עטיורב א נבעג וצ נויוװאב טינ בָאנ

 אזא נבעג גלעװ נלָאו רימ געװ נוא ,נרָאװעג קיטיוצ עגארפ עקיזָאד יד זיא טציא

 וד גרעפיטראפ דנטיידאב טפראדעג קַעפָאס נָא רומ גטלָאװ ,גנודנורגאב עשיטערָאעט

 ךומ ..ָאנאכעלּפ טלקיװטנא לָאמא טָאה סע עכלעוו ,קיטקאט רעד נופ נּפוצנורפמ

 נא עוצאטוגא גוא עדנאגאפָארּפ נשיווצ קעלוב םעד גרונופעד טפראדעג טציא נטלָאװ

 -עלּפמ טכארבעג סָאװרַאנ טָאה ווָאנוטראמ) ?וָאנאכעפּפ גָאטעג טָאה סָאד רעדיוא ,שרעד

 .דע װ .גנוקוטיוזַאב ---. *

 .14 שי ,"עגאליוב ערעדנוזאב ,"לסימ .באר , **



 295 ?נָאט געמ ראד סָאװ

 רעדָא נַאורעּפ גווא געוורוא  כאסא טוג טסודנאגַאּפָארּפ רעד, :רעטרעװ סווָאנאכ

 2וא עכמעלמע זוולב רעדָא ענווא ווולב טיג רעטאטמוגא רעד נוא ,נענַאזרעּפ עכעלמע

 ץדנאגאמָארּפ רעטנוא, .(?נענַאורעּפ עסאמ רעצנאג א יז, רע טיג ראפרעד ,נעייד

 -ומצוא רעצנאג רעד נופ גנוטכוולאב ערענַאוצוילָאװער יד נענאטשראפ רימ גטלָאװ
 יצ --- ,דיישרעטנוא נָא; עריא נעגנונוושרעד עוווװלוומ נופ רעדַא גנונעדרָא רעק
 ראפ רעדָא ,םודיכעי ראפ כעלטורטוצ וויא עכלעוו ,טרָאפ א נוא נַאמעג טרעוװ סָאד

 ;(8/0/) םֶרָאװ םמענופ ניוז נגנערטש םמענוא ,עוצאטוגא רעטנוא .עסאמ רצעטיורב רעד

 סָאד ,םוסוימ עטערקנַאק עטמיטשאב ןצ עסאמ 'ד נפור סָאד נענאטשראפ רומ :נטלַאוװ

 טאוראטעלַארּפ םענופ גנושימנוורא רערענַאוצוילָאװער רדאבלטימוא רעד נקרוווטומ

 | . 4 ."גבעל גבעלטפאשלעועג םענוא
 :אנָאיצאנרעטניא רעד כיֹוא נוא -- רעשיסור רעד וָאמטלזאמ ּפָא גּביג רימ |

 ,עינַאלָאנימרעט ,רעשיװָאניטראמ ,רעײנ א טימ עיטארקָאמעדלאיצַאס --- רעל
 נעמאזוצ) טכא-טעג רימ נּבָאה טציא זיִּב ,רעפיט רעמ נוא רעננערטש רעמ א

 :עברא רעלאנָאיצאנדעטניא רעד נופרעריפ עלא םימ כיוא נוא גװָאנאכעלּפ טימ

 עקיּבלעז יד ,קשָאמעל ,טמעג רע ביוא ,טסידנאגאּפָארּפ דעד זא ,(גנוגעוואּב:רעפ
 רוטאבנ עשיטסילאטיּפאק יד גרעפקרעד רע פראד ,טיײקיזָאלטעּברא גננעוו עגארפ

 רעד גיא טײקכעלדײמראפמוא רעייז גופ עביס יד גזיװאּב ,נסיזירק יד גופ

 א גיא יז נשרעדנאוצרעּביא טייקיטינ יד נלָאמסיױא ,פפאשלעזעג רענרעדָאמ

 פאסא, נּבעֶנ םראד רע ,טרָאװ נייא םימ .װ .זא .א טפאשלעזעג עשיטסילאיצַאס
 רעייז ניא ,נעײדיא עלא עקיזָאד יד נלעװ לָאמאטימ זא ,כאס אזא ,"נעידיא
 רעטאטמיגא רעד .נענַאזרעּפ (כערעעּב) עקינייװ ןיולּב נעמענאּב ,מוכס גצגאג

 ,פיּפשייּב מעיד געמענ רע סעװ ,עגארפ רעקיּבלעז רעד נגעוו טדער רע געװ ,רעדיװ
 ;וּב עמאס רעד ןיא נֹוא רערעהוצ עגייז עלא טסּוװאּב נטסרעמא זיא רעכלעוו

 בילוצ עילימאפ רעזָאלטעכרא נא גופ טיט םעד ,נגָאז רימָאל --- ,רעטסטעק
 עלא נדנעװנָא טעװ נוא -- .װ .זא .א יירעלטעּב נופ גנוקראמשראפ יד ,רעגנוה
 -עכלעװ ,טקאפ גקיזָאד מעד טימ כיז קידנצונאּב ןא ,פורעד געגנוימאּב ענײז
 :װ דיא גײ א "עסאמ, רעד נּבעג רע לָאז ,נרעדעי גוא נעמעלא טנָאקאּב זיא

 נופ סזנװמעד נשיווצ כורּפשרעדיװ םסענופ טייקיניזמוא רעד גגעוװ יידיא יד
 גקעװרע ד וצ עימאּב כיז טעװ רע ,טײקמערָא גופ סקוװ מעד נוא מוטכייר
 ;נעירש רעקיזָאד רעד םימ גנוגערפוא נוא םייקנדירפוצמוא עסאמ רעד גניא

 .גקיזַָאד םענופ גנורעלקרעד עלופ יד קידנזָאלרעּביא ,טיײקיטכערעגמוא רעקיד
 :עד רעּבירעד טקריוו טסידנאנאּפָא-ּפ רעד .טסידנאגאּפָארּפ גראפ כורּפשרעדיװ
 נקידעּבעל נטימ -- רעטאפיגא רעד ,נטקורד עג נטימ רעקיר
 יװ ,גטתאשנניא עקיּבלעז יד טינ ביז גרעדָאפ טסידנאגאּפָארּפ א נופ .טרָאװ
 -ָארּפ גפורנָא ,לשָאמעל ,רימ גלעװ נגראפאק נוא גיקסטואק .רעטאטיגא נא גופ
 גטירד א רעדיװ גלײטסױא .סרעטאטינא --- גהֲעג גוַא נלעּבַעּב ,נמסידנאגאפ



 מארנָארּפ נוא עיצ וינאגרָא ,קיטקאט .דראגנאווא סלא יײטראּפ רעד ראפ פמאק ,1 206

 קירנענעכעראפ ,טייקיטעפ רעשיטקארּפ נֹופ עיצקנופ עטירד א רעדָא טיּבעג

 עטערקנָאק עטמיטשאּב ֹוצ עסאמ יד גפורג סָאד עיצקנופ רעקיזָאד רעד וצ
 .,טסא רענלצנייא סלא ,"םורוצ , רעד ?ײװ ,גיזמוא רעטסערג רעד זיא ,"מיסיימ

 מעד יס כעלרימהאפמוא נוא כעלריטאנ כיז טימ טצנאנרעד רע רעדָא ןיא

 ;אטינא יד ייס ,רושָארּב עשיטסידנאגאּפָארּפ יד ייס ,טאטקארט נשיטערָאעט
 .?רעדניא .עיצקנופ עשירעריפסיואגנייר א טעדליּב רע רעדָא ,עדער עלענַאיצ

 :עדלאיצַאס עשישטיד יד גופ פמאק נקיטציא םעד ,לשָאמעל ,טמענ ,נסעמע

 געגנושרָאפסיוא נּבײרש רעקיטערָאעט יד .סענילשָאּפ:טױרּב יד ננעק נפארקָאמ

 - ןפמעס וצ ,גנָאז רימָאל ,ייקידנפור , ,געגנוכָאצּפָא:שענערג נופ- קיטילָאּפ רעד גגעוו

 טסידנאגאּפָאדּפ רעד ;לדנאה נופ טייהיירפ רעד ראפ נוא גכאמּפָא:?דנאה ראפ

  +ער עכעלטנפע גיא -- רעטאטינא רעד ,?אנרושז םעגיא עקיבלעז סָאד טוט
 מענעּבעגעג םעניא נעייטשאּב עסאמ רעד נופ "םיסיימ עטערקנַאקע ירד .סעד

 יד גרעכעה טינ גגעװ גאטסכייר םֹוצ סעיצימעּפ גביירשרעטנוא ניא טנעמַאמ

 יד נופ טקערידמוא טמוק מיסיימ עקיזָאד יד וצ פורוצ רעד .סענילשַאּפײטױרכ

 - -עּברא ענעי נופ --- טקעריד ,נרָאטאפינא גוא נטסידנאגנאּפָארּפ ,רעקיטערָאעטי

 :וװ עטאווירּפ יײלרעלא רעּביא נוא גקירּבאפ יד רעּביא גגָארטעצ עכלעוו ,רעט

 "עיגָאלָאנימרעט רעשיװָאניטראמ , רעד םיול .סגגיוּב:טפירשרעטנוא יד נעגגו
 ייד נוא ,נטסידנאגאּפָארּפ עדייּב גענײז ?עבעּב נוא יקסטואק זא ,םיוא טמוק
 טינ ,סרעטאטיגא נענײז ,סנגיובטטפירשרעטנוא ייד רעדנאנאּפ נגָארט סָאװ

 י יי ?נעד יוזא

 טרָאװ עשיששייד סָאד טנַאמרעד רימ ּסָאה נששייד יד נופ ?יּפשייּב רעד
 :לאּבראפ :כעלבעטשכוּב סע טייטאּב שיסור פא סָאװ ,ׂש610211401ט00

 201 ניא רעגעלראפ רעקיצּפײל א נעװעג ןיא גרָאהלַאּב גאהָאי .נעװענרַאה

 ;גוירא רע טָאה ייּברעד נוא ןייּבפעלא נא נּבענעגסיױרא טָאה רע ;טרעדנוהרָאי

 ןגָאה א רָאפ טלעטש עכלעװ ,גנונעכייצ א כיוא ,געהנימ נטיול ,טלעטשעג
 םיפ יד פא םערָאּפש טימ נָאה א גופ גנונעכייצ רעֶכעֶלנײװעג א טָאטשנָא רעּבָא

 .םיא נַּבעל רעיא רָאּפ א טימ רָאנ ,סערָאּפש נָא גָאה א טלָאמעיסיוא רע טָאה

  םנרָאהלאּב גאהָאי) :נּבעגענוצ רע טָאה זייבפעלא מענופ ?טעלּבײראש נפא נוא

 נשטײד יד נגָאז נָא טלמעד ןופ טָא ."ענאפא עטרעפעבראפ

 ןיא . נסעמערעדניא סָאװ ,"גנורעסעּבראפ, אזא נגעװ '?61081100ט8

 נעוװ ,נעגרָאהלאּב גנעוו כיז וטסנָאמרעד קידנליװ טינ גוא .גנורעגרעראפ א סָאד

 ...גװָאנאכעלּפ "נרעפיטראפ,, סװָאניטראמ יד יוזאיוו ,טסעז ֹוד

 וצ יידעק ?רעטנָאלּפ , גקיזָאד מעד "נדנופרעד , ווָאנימראמ טָאה סָאװ וצ

 גיא סא ןיולּב טייקמאזקרעמפוא יד טעדנעװ, "ארקסיא, יד זא ,נרירטסויליא

 :רַעדנָא טיִמ כָאנ גָאטעג סַע טָאה װָאנאכַעלּפ יװ טקנוּפ ,נֶעיִגיִא םָעד גופ טייֵז
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 ;אלָאבעל ,גרעװ "ארקסיא , רעד אב, .* (99 .ז) "קידוצ רָאי קילדנעצ גבלאה

 טקורעגקעװא ּבאנפוא:עדנאגאּפָארּפ יד ,םיצ רעקיטציא רעד ראפ סעכָאּפ

 :ַאר יד לָאז עמ ּביוא .(99 .{) "נבאנפוא:עיצאטיגא יד נופ טנורגרעטניה נפא

 לא נא פא נצעזרעביא כארּפמש רעשיװָאניטראמ רעד גופ עכַאנאה עטצעל עקיז

 נָא גיװאּב טיג בָאנ טָאה טייהשטנעמ יד ליײװ) כארּפטש עכעלשטנעמ:ניימענ

 וד :סָאװ טָא געמוקאּב דימ גלעװ ,(עינַאלָאנימרעט עטקעדפנאגייג יד געמענוצ

 מא גקור עיצאטיגא רעשיטילַאּפ נוא עדנאגאפָארּפ רעשיטילָאּפ נופ גבאנפוא

 גגורינער רעד גלעטש , ןצ עּכאגפוא יד םגורנרעטניה נפא "ארקסיא, רעד אב

 ;טָאמ עוישארטסינימדא גוא עשירעּבעגצעזעג גופ נעגנורעדָאפ עטערקנָאק
 רעדָא) "נמאטלוזער עקידסעשַאמאמ עסיוועג נכערּפשראפ ענלעװ,, ,"נעלטימ

 כָאנ שטָאכ טּביולרעד ןיא םע ביוא ,םעמרָאפער עלאיצַאס נופ נעגנורעדָאּפ יד

 ,טייהשטנעמ רעטלא רעד נופ עינַאלָאנימרעט עטלא יד נצונאּב וצ לָאמ גייא

 רעזעל מעד רָאפ נגויל רימ .,(גוָאגיטײאמ וצ נטקאוורער םינ כָאנ זיא עכלעוו
 | :עדאריפ עקידננלָאפ יד סיזעט נקיזָאד םעד םימ נכיילגראפ וצ

 -ער וד גופ סעמארגַארּפ יד) ?סעמארגַארּפ עקיזָאד וד גוא ודנוא טשארעבוא סע;
 ;פא םוורא קובווא נלעטש ווו סָאװ ,סָאד וא;ק (גטארקָאמעדלאוצַאס ערענַאיצוילָאװ

 -לעו) טנעמאלראפ םענוא טייקיטעט רעשרעטעברא רעד גופ סעלוומ יד נאלּפ נטשרע

 נצנאגנוא גרורָאנגוא הויז נעװ ,טיוצרעדנוא ,(ודנוא אב טונ םריטסווקע רעכ
 בוז נלָאז רעטעברא וד ןא ,םיוקיטכיוו יד (םווליחונ גרענַאוצוילַאװער רעויז קנאדא)
 "באפ רעבוא נטנאקורבאפ וד נופ נעגנולמאוראפ עשירעבעגצעועג וד גוא נקילויטאב

 ביז לָאז רעטעברא וד שטָאכ רעדָא ..ודנוא אב נרוטסווקע יִסָאוו ,םיגָאונוא-קור

 | | ..גנוטלאווראפטסבלעז רעשיטָאמטש רעד נוא גקילוומאב

 ,רעפעשָאּפ ?סיִּב א סיוא טקירד עדואריט רעקיזָאד רעד גופ רעּבאכעמ רעד
 פבײס גייז טימ ןיא םע גכלעװ וצ ,קנאדעג נקיּבלעז םעד רענעפָא נֹוא רערָאלק

 רעד גיא .מ .ד --- זיא רעדיװ רעּבאכעמ רעקיזָאד רעד .װָאנישראמ געגנאגרעד

 ,(15 ,ז) ?י?סימ .ּבאר , ֹוצ עגאלייּב רערעדנוזאב,

 גגּויצרעד} יד גוא .געגגוריקסאמעד עשיטילָאּפ (ג

 "טיײקװיפטקא הערעגָאיצוילָאװער נֹוּפ

 ;ןיטקא יד גּבײה ,, נופ "?עירָאעּפ,, נייז "ארקסיא, רעד נגעק קידנקורסיורא

 ;םיורא םייקכעלקריװ רעד גיא וָאניטראמ שָאה ,"עטאמ:רעטעּברא רעד נופ םייק }
 ?ײװ ,םייקויטקא עקיזָאד יר גקירעדינגרעד וצ גנוּבערפש א גזיװעג

 -- ףסוטרא סווָאנומראמ נופ כעלטיוז וד גענעכווצאב גרעמאלק נוא רעפיצ יד *
 עועשמַאבאר לאנרושז םענוא "פמאק רעשוראטַעלַארּפ גוא רוטארעטולפגנורוקסאמעד ,
 | .דָע ר .1001 רעבאיטנעס ,10 .מונ ?ָאלעוד
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 . םארגָארּפ נוא עיצאזינאגרָא ,קיטקאט .,דראגנאווא סלא ייטראפ רעד ראמפ פמאק ,ןז 298

 ;םיא נופ לטימ "נראּבצונאּב נטסטיירּבמא, ,נקיטכיװ סהעדנוזאּב ,נטסעּב םלא

 טרעלקרעד רע .טָאה טייקויטקא רעקיזָאד רעד דאפ ענערא סלא נוא נקעוו

  םא גכָארקעג נענייז סע גכלעװ ראפ ,פמאק שימָאנָאקע נקיּבלעז מעד
 + בעטקאראכ עקאפ ןיא ראפרעד .נטסימָאנָאקע עלא כא ריפ עלא
 טינ טײװ כעלמישנגיא ןיא רע לײװ ,ןזײרנ רעקיזָאד רעד שיטסיר

 .נב"ה, סָאד נָאק רעּבָא נסעמערעדניא .ןװָאנטראמ ייא ראפ רָאנ

 ןיולְּב נרעװ טכיירגרער ?"עסאמ:רעטעּברא רעד תפ טייקויטקא יד
 מימ; גנצענערנאּב טיג כיו גלעװ רימ ּבױא ,גנידאּב מעד אב
 יד נופ ענײא נוא ."נדֲאֹּב נשימָאנָאקע גפא עיצאמינא - ךעשיטילַאּפ

 2ימיכָאּפ רעד נופ גנורעטיירבראפ רעקידנעװפיונ רעד ראפ געגנוגנידאּב:טנורג

 2אכעד עשישילַאּפ עקיט ײז א נופ גנוריזינאנרָא יד ןיא עיצאטיגא רעש

 טי ג ביז גָא ק נעגנוריקסאמעד עקיזָאד יד פא יװ ,שרעדנא .געגנוריקס

 נופ טייקוויטקא ערענָאיצילָאװער יד גוא גייזטסוװאב רעשיטילָאּפ רעד געיצרעד

 ;קיטכיװ יד גופ ענײא נימ םעד גופ טייקיטעט יד טעדליּב רענירעד .נסאמ יד

 ,עיטארקָאמעדלאיצַאס רעלאנַאיצאנרעטניא רעצנאג רעד גופ סעיצקנופ עטס

 טקֹור יז רָאנ ,טינ גטולכאל טקיטייזאּב טיהיײרפ עשיטילָאּפ יד כיוא ?ײװ

 ,לשָאמעֿ .נעגנוריקסאמעד עקיזָאד יד נופ ערעפס:גנוטכיר יד רעּבירא סָאװטע

 ירבראפ נוא סעיציזָאּפ עריא םרעדנוזאּב טקיטסעפראפ ײטראּפ עשישטייד יד

 ריא גופ עיגרענע רעטכאװשעגּפָא:טינ רעד קנאדא דָארג גנוקריװ .ריא םרעמ

 :רעטעּברא מענופ ניײזטסּוװאּב רעד .עינאּפמאק רעקידנריקסאמעד:שיטילָאּפ

 .+װ/ רעטעּברא יד ּביוא ,נייזטסּוװאּב רעשיטילָאּפ:טכע גייק גיײז טיג נָאק סאלק

 יפ גלאפ ױײלרעלא בוא עא פא כיז נמורוצּפָא טניוװעגוצ םינ גענ

 א ראפ סָאװ ןצ ,כיורבסימ גוא טאטדפאוונ ,גנוקירדרעטנוא נוא ריקליוו

 ופורּפָא ייברעד נוא --- ;געיצאב טינ כיז גלָאז גלאפ עקיזָאד יד נסאכק

 גרעדנא נא סעּפע גופ טינ גוא ,:שיטארקָאמעדלאיצַאס טענופ עקאט כיז

  ?טבע נייק גייז טינ גָאק גסאמ:רעטעּברא יד נופ גיזטסגװאב רעד ,טקנוּפדנאמש

 ,דגָאק פא גענרעלסיוא טינ כיז גלעװ רעטעּברא יד ּביוא ,נייזטסגוואּב רעוועטאלק

 נטקאפ עשיטילָאּפ (עלעוטקא) עקידנענערּב טגנידאּבמוא ײּברעד נֹוא עטערק

 .ץכעלטפאשלעזעג עקירעּביא יד גפ גנדעי גטכאּכָאאּב יוצ נשינעעשעג נוא

  ןשיטילָאּפ נוא נשילארָאמ ,גקיטסײנ מענופ געגנוקעלּפטנא על א גיאינסאלק

 יא גצינאּב נענרעלסיוא םינ כיז גפעװ יײז -- ןנסאלק עקיזָאר יד נופ געל

 יַּפִא עשיטסילאירעטאמ יד גוא ןילאנא נשיטסילאירעטאמ טעד קיטסארּפ רעד

 ,נטאלק על א רופ נבעל נוא טייקיפעט רעד נופ נטײז ע5 א גופ גנוצאש

 ירד ,טײקמאזקרעמפוא יד טעדנעװ סע רעװ ,גנורעקלעפאּב נּפורג נוא נטכיש

 :םיױא םסאלק:רעטעּברא מענופ נייזטסגװאּב מעד גוא טייקיייפ:גנוטכאּבָאאּב
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 :יצָאס נייק טינ ןיא רענעי--.עפונ מיא םא ,טּפיוהרעד עליפא רעדָא ,כעלסילש

 טסעפ ןיא סאלק-רעטעּברא מעגופ גנונעקרעדטסבלעז יד ?ײװ ,טארקָאמעדלא
 ;םיר ...עשיטערָאעט 'ד ניא רָאנ טינ נּבשזעכ גלופ א כיז נּבעגּפָא נטימ גדנוּבראפ

 יד ניא ?םיװ ,עשיטערָאעט יד גיא ?יפיוזא טיג :נגָאז וצ עליפא זיא רעקיט
 רעד נופ גסאלק על א  גופ גנויצאּב רעקיטייזנגעק רעד נגעװ געגנוקעטשרָאֿפ
 :רעד רעד םא נרָאװעג טעּבראעגסיוא גענייז עכלעו ,טפאשלעזעג רענרעדַאמ

 גוא כעלרעש פםיפ יוזא ןיא סע סָאװראפ םָא .נּבעל גשיטילָאּפ םענופ גנוראפ

 ערעזדנוא סָאװ ,סָאד גנוטיידאּב רעשיטקארפ רעד םיול רענַאיצקאער פיט יוזא
 גטסשיײירּבמא רעד ןיא םמאק רעשימָאנַאקע רעד ןא ,נקידיירּפ גטסימָאנָאקע
 גנוגעװאּב .רעשיטילַאּפ רעד גיא נסאמ יד געיצניירא פא לטימ רעראבצונאפ
 ;רָאפ רָאלק רעטעּבוא רעד כיז פראד ,טארקָאמעדלאיצָאס א גרעװ וצ יידעק
 מענופ פעצראפ נשיטילָאּפײלאיצַאס םעד ינוא רוטאנ עשימָאנַאקע יד גלעטש
 ;ומ ,רעױּפ מענופ גוא נטמאאּב גכיוה םענופ ,כעלאנ מענופ נוא רעציזאבמוג

 ;ראטש ערעײז געגָאק טראד רע ,רעיראטעלַארּפנּפמול םעגופ נוא טנעדוטס םענ

 ננארפ עראבגנאג יד ניא נּבילקרעדנאנאפ כיז נענָאק ,גטייז עכאווש נוא עק

 טכיש עדעי גוא סאלק רעדעי עכלעװ טימ ,נעמזיפָאס עקיטראנדיישראפ נו

 נענַאק ,"כָאט, גסעמע נייז נוא געגנוּבערטש עשיטסִיָאגע עניז וצ טקע ד
 פָא נעלגיּפש סע נצעזעג נוא גטלאטשנא עכלעװ ,גירעד נּביילקרעדנאנאפ כיז

 עקיזָאד יד גוא-.נסערעטניא ענעי רעדָא יד ּפָא נעלגיּפש יז כעלמענ יוזאיוו גוא
 נענַאק יז :לביּב םוש ניק גופ נּפעשסיורא טינ וטסעװ "גנולעטשרָאפ ערָאלק,
 :עגנעמאזוצ נענייז סָאװ ,נעגנוריקסאמעד נוא רעדליּב עקידעּבעק ןיֹוקּב גּבעג

 :עּבעגעג םעד גיא רָאפ טמוק סע סָאװ ,םעד גופ גרוּפש עסייה יד פא טלעטש
 עפיפא רעדָא רעגייטש רעײז פא גדייר םע סָאװ נגעװ ,זדנוא מורא טנעמָאמ מעג
 גיא סיוא ביז טקירד סע סָאװ ,רערעדעי נוא עלא רעּביא כיז נעשטּפעש סע
 עניזא ניא ,גרעפיצ עניזא גוא עניוזא ניא ,נשינעעשעג עניוזא גוא עניוזא
 ;ײזֿלַא עקיזָאד יד .וז.א ,א .ז .א .א .ו .א .א גלייטרוא:שכירעג עניוזא נוא
 רעקידרעקיא נתא רעקיסיינ א גענייז געגנוריקסַאמעד עשיטילָאּפ עקיפ

 יד נֹופ םייקויפקא רערענָאיצװילָאװער רעד גופ גנויצרעד רעד ראפ גנידאּב }
 .נסאמ

 ;ןכָאװער גייז םיורא קינייװ רעטעּברא רעשיסור רעד כָאנ טזייװ סָאװראפ
 ,סלָאפ נטימ כיז גייגאב גדליוו סײצילָאּפ רעד וצ עײגענעּב טייקוויטקא ערענָאיצ-

 יד עײגענעּב ,םירעיוּפ גנַאלש מעד ,גפנאטקעס יד נגעק עצעה רעד עייגענעּב

 עצעה רעד ,גטאדלַאס נופ נעגנוקינײּפ יד ,רוזנעצ רעד גופ געוטפוא עסעימ

 ,רעשפע ראפרעד 7.2 .ד .א נּבײהנָא עלערוטלוק עקידלושמוא עמאס יד נגעק
 סָאװ ,"פמאק רעשימָאנַאקע, רעד "נסױטשעגנָא  םינ פורעד טָאה מיא סָאװ



 מארגָארּפ גוא עוצאזיבאגרָא וקיטקאכ .רראגנאווא סלא ײנראּפ רעד ראפ פמאק 11 500 -

 קינײװ טיג "םע ,"נטאטלוזעד עקידסעשַאמאמ , קינײװ סע "טכערּפשראפ,, םיא

 ןּורּפ א ןיולּב ,רעּביא רימ גרעזאכ ,זיא גנוניימ גימ אוא ,ניג ?"םעוװיטיזַאּפ

 ענעגייא יד נפראווצפורא ,גטנוזעג א פא ּפָאק נקנארק מענופ נפראוווצפורא

 רימ .עסאמ:רעטעברא רעד פא (םמזיגייטשנרעּב םעד .ה .ד) טייקשירעטסיליפ

 ,גנוגעװאב:נסאמ רעד נופ טיײקנענאטשעגּפָא רעזדגוא ,כיז גקידפושאּב גפראד

 :עליוּב ,עמיירּב גונעג גריזינאגרַא וצ גזיוואּב טינ כָאנ גּבָאה רימ סָאװ ,ראפרעד

 .םָאד גכָאז רימ זא .סעלָאװעג עלא עקיזָאד יד גופ געגנוריקסאמעד/ עלענש ,עט
 - רעיורג עמאס רעד כיוא פעװ --- ,(נָאט סע גענַאק גוא נפדאד רימ נוא) גָאט

 ;קעס גוא טנעדופס נרעּבבא זא ,גליפרעד רעד א נייטשראפ רעטעברא)ה

 עדליװ טיינאּב נוא כיז טעװעקעידזיא רעּביירש נוא רעױּפ מעד רעּביא ,טגאט

 יזא םיא טקיטש נוא טקירד עכלעװ ,טפארק ערעטצניפ עקיּבלעז יד םיסיימ
 מיא ביז טעװ ,נליפהעד סָאד טעװ רע זא גוא ,נּבעק נייז נופ טירש גדעי פא

 ---גוײװאּב טקמעד םעוװ רע ,נפורּפָא ַא ביוא ניילא ביז גלעווראפ קראטש ,נלעווחאפ

 גראפ גרירטסנָאמעד נגרָאמ ,גרָאזנעצ יד טרעצנַאק;נצאק א גענעדרַאנײא םנייה

 :יא ,טנוּב נשרעױּפ א טקיטשרעד טָאה רעכלעוו ,רעטאנרעּבוג מעד גופ זיוה
 גופ טעּברא יד געוט) עכלעוו ,נעלטיק גיא געמראדגאשז יד גענרעלנָא נגרַאמרעּב

 ;רָאנ טאמיק ,קינייװ רעייז כָאנ גּבָאה רימ .וו.זא.א ,עיציזיווקניא רעקילייה רעד

 גוא עקיטיילא עסאמ-=רעטעּברא רעד גאא נפרא װ וצ פא נָאפעג טשינ

 עקיזָאד יד טינ כָאנ עליפא געמענאּב ןזדנוא גופ עליפ .נעגנוריקטאמעד עשירפ

 גקידנפיל געױרג,םעד כָאנ שוייכיטס ביו נּפעלש .ײז רָאנ ,ערעייז טכילפ

 ;םאז אזא אב נגָאז .רעגייטשנקירּבאפ מענופ גנעמאר עלַאמש יוד גיא "םמאק

 .םענופ גנוטיידאּב יד גנרענימראפ ֹוצ צנעדנעט א טָאה "ארקסיא, יד, :ענאפ

 טימ ביילגראפ יא םמאק נקידנפופ נעורג מעד נופ ראמסיורָאפ

 ?יטראמ) "נעײדיא עטקידנעראפ גוא עקידנצנעלג גופ עדנאגאּפָארּפ רעד

 גוא גקידייטראפ טסייה ,קירוצ פא  ייטראּפ יד גּפעלש טפייח -- (*61 .ז ,וָאנ

 ,טײקנענאטשענּפָא ,טייקסיירגענוצנפינ רעזדנוא נביוֿפ

 נעמוקסיורא םָאר טעװ ,מיסיימ וצ עסאמ יד גפור םוצ עיגענ זיא סָאװ

 * ,עיצאמיגא עשיטילָאּפ עשיגהענע נא גאראפ רָאנ זיא סע ביוא ,כיז גופ ניילא

 םענופ טרָא גפא נצעמע נּפאכ .נעננוריקסאמעד עטעליוב נוא עקידעבעל

 --פעקיט םוטעמוא נוא געמעלא ראפ םיא נעלּפמעטשראפ גוא גכערבראפ

 טקריװ סָאד ,"םורוצ, רעדיװמעי נופ רעסעּב כיז ראפ ניילא סקריװ סָאר

 ,:עמיטשאב ענָאק טינ רָאג גוש נעמ טעװ רעטעּפש זא ,יוזא לָאמשפָא

 סע כעלטנגײא רעװ נוא ניומאה מעד "נפורעג, טָאה סע כעלטננייא רעו

 -אר, נוא "פמאק רעשיראטעלָארּפ נוא רוטארעטיל-גנוריקסאמעד , לקוטרא םענופ *

 | .ד ער .10 .טונ ?ָאלעיד עועשטָאב



 501 | !גָאט נקמ ראד סָאו

 ,װ .א .א עיצארטסנַאמעד א נופ נאלּפ מענעי רעדָא מעד שקורעגסיורא טָאה
 -- טרָאװ נופ גיז גטערקנָאק םעניא רָאנ ,מענימעגלא םעניא טינ --- גפור

 םע רעװ רעד ןילב גָאק גפור ,עיצקא רעד נופ טרָא נפא רָאנ געמ. גָאק

 :ארקָאמעדלאיצַאס יד נופ כאז יד ,כאז רעזדנוא נוא .םעקייט גוא ניילא םייג

 יד גקראטשראפ נוא גרעשיירבראפ ,גרעפיטראפ ןצ ןיא ,נטסיצילבוּפ עשיט

 עיצאמיגא עשיטילַאּפ יד גנוא נעגנוריקסאמעד עשיטילָאּפ

 רעכלעװ ,נאנרֶא רעקיצנײא רער ,"נפורוצ , יד גטעװ ,ווענא
 װימקא רעטעברא יד נפורעג נשינעעשעג עקידננילירפ יד ןיּב סָאה

 ניק טינ טכערפשראפ עכלעװ ,עגארפ אזא ניא כיז נשימוצניירא

 עגארפ יד יװ ,רעטעברא םעד גטאטלוזוער עקידסעשָאמ אס מוש

 יד געװעג ז'א -- ,גפאהלאס ראפ נטנערופס יד גבעגּפָא גגעװ
 :ראפ יד גרָאװעג םכעלטנפעראפ ןיא סע יװ ,מעדכָאנ כיילג ."אר קסי א,

 ;לָאס ראפ נטנערופס 188 גבעגּפָא , נגעװ ראוונאי (11) 24 םענופ גנונעדרָא
 ,9 רעמונ) םעד גגעװ ?קיטרא גא טקורדענּפָא "ארקסיא , יד טָאה "גטאד

 פָאה ,סעיצארשסנַאמעד נופ ּבײהנָא ןיא סע נכלעװא זי ּב גוא *(לארוועפ

 יז ,'טנעדופס םעד עליהוצ גיײג רעפעכרא םעד גםורע ג טקעריד יז

 -עּפצוכ ריא םא גנוריגער רעד גרעפטנע ֹוצ גפָא "קלָאפ, סָאד גפורעג טָאה

 סָאװ טימ גוא יװ ;נרעדעי אב גוא געמעלא אב ננערפ דימו .פורסיורא גקיד

 גנעװ ?יפיוזא קידנדײר ,סָאװ ,דנאטשמוא גקיטכיװ םעד גרעלקרעד נעמ נָאק

 -יסעס נימ רעדנוזאב א גיא עליפא) "גפורוצ , יד קידנ?קייטסיוא ,,"גפורוצ,

 :ָא ר םעד גנעװ טנָאמרעד טסינ ?טרעװ גייא גייק טימ ווָאגיטראמ סָאה ,םייק

 ?םורוצ גקיז

 :בָאה ,"ָאלעיד .באה יד כיוא רעטנורעד ,גטסימַאנָאקע ערעזדנוא

 םינ יד וצ טסאּפענוצ כיז נבָאה יז סָאװ ,םעד קנאהא גלָאפרעד טאהעג

 רעד ,טארקָאמעדלאיצָאס רעד רעטעּברא רעד רעּבָא .רעטעברא עטלקיווטנא

 ניא טלאה רעטעּברא עניוזא ?ָאצ יד נוא) רענָאיצוילַאװער רעד רעטעברא
 טמאק גננעװ םעריקבכ עלא עקיזָאד יד גפױאווּפָא גרָאצ םיס םעװ (גסקאוו נייא

 .א .א "גפאטלוזער עקידסעשַאמאמ גמערּפשראפ,, עכלעוו ,געגנורעדַאפ ראפ
 גטלא םענופ גטנאיראוו ןיולב נעגייז סָאד ןא ,גייטשראפ טעװ רע ?ײװ ,.וו

 ענײז ֹוצ גנָאז סעװ רעטעברא אזא ,לבֹוד א םא עקעּפָאק א ננעװ ?דיל

  טטיזמוא :?ָאלעיד .ּבאר, רעד גופ גוא ""?סימ ,ּבאר , רעד נופ רעּבעג:עצײא
 מעד גיא גירא שיגרענע וצ כיז .טשימ גוא ,נרעה עניימ ,םורא ריא םעוואה

 טײרד ריא נוא ,נבעג עצײא נא נילא כיז גלעװ רימ גכלעװ טימ  ,געיניא

 טינ רָאג כָאד ןיא סָאד .נשכילפ עסעמע ערעייא גלימסיוא גופ םיוא כיז

 .דע ר .00 .ו ,17 ,.ב ,קרעוו .ז *



 עט עט עא, עט ע יי

 מארגָארּפ גוא עיצאזי.אגדָא ,קיטקא 2 .דראגנאווא סלא ייטראּפ רעד ראפ פמאק 111 2

 ;טארקָאמעדלאיצַאס יד ןופ עּבאנפוא יד ןא .,טגָאז ריא געװ ,עמכָאכ נייק
 זיא סָאד ;רעטקאראכ נשישילָאּפ א עפונג םמאק נשימָאנָאקע מער גּבענוצ זיא
 ;ָאס יד נופ עבאגפוא:טּפױה יד טיטשאב נירעד םינ גוא ,בײהנָא נא ןיולב
 /םױא דנאלסור גיא בוא ,טלעװ רעצנאג רעד גיא ?ײװ ,נפארקָאמעדלאוצ
 -צוצ נָא נ:ײלא נפמלעז טינ ײצילָאּפ יד טכײ ה ,רעטנורעד

 רעל רעטעּברא יד ,רעטקאראכ גשישילַאּפ א םמאק נשימָאנַאקע מעד גּבעג
 :ובלעז רעד *.גנוריגער יד ןיא סע געמעוװ ראפ ,ניימשראפ סיוא גיילא ביז גענ
 רעד טימ נוא מיטאּבעלאב יד טימ רעטּברא יד נופ פמאק רעשימָאנָאקע, רעק
 ,עקירעמא נא שימ יװ טקנוּפ ,מורא כיז טגָארט ריא נכלעװ טימ ,"גנוריגער
 ;רָאװראפ עשיסור עסאמ רעד גיא כָאד טרעװ--,טקעדשנא טָאה ריא סָאװ

 "גגעװ טרעהעג גבָאה עכלעװ ,עפונ רעטעכרא יד כרוד טריפעג טעטש ענעפ
 ,םרעהעג טינ רָאנ רעשפע  ײז גכַאה מזילאיצַאס גגעװ רעּבָא ,נקיירטש
 .-אכָאנ טליװ ריא נעמעװ ,רעטעברא יד אב ,ןדנוא אב 'טייקוויטקא} יד-מָא
 'גכערּפשראפ סָאװ ,נעגנורעדָאפ עטערקנַאק קידנלעטשסיורא ,נציטש ךנאנ
 דימ בוא ,גאראפ ניױש ןדנוא ניא כָאד ןיא ,נטאטלוזער עקידסעשָאמאמ
 טעּברא רעכעלניילק ,רעלענָאיסעּפָארּפ ,רעקידעכָאװ רעזדנוא  גיא ,גניילא

 . פליה םוש נָא לָאמטּפָא נעגנורעדָאפ עטערקנָאק עקיזָאד יד סיורא גלעטש

 -קאראכ נשיטילָאּפ א ץעפוג פמאק גשימָאנַאקע םעד גנבעגוצוצ, גנורעדַאפ וד *

 שָווובוטס ףאפ כוו גקוב סָאד נפווא :טעלווב עמאס גפא סווא טקירד "רעט

 נָא טמענ רעטקאראכ גשיטילָאּפ א .טייקוטעט רעשוטילַָאּפ גופ טיבעג מעניא טיק

 ."!מנוורא רעד נָא .ה .ד ,שֶו וי כו ט ס םורט גוא טורש פא פמאק רעש'!מָאנָאקע רעד

 רעד בָא ,"צנעגילעטגוא רעד גופ -- עילוצאב רערענַאוצוילָאװער, רעד גופ גנוש

 .רעטקאראכ גשיטילַאפ ,א .נטארקַאמעדלאוצַאס עקוניזטסוװאב 'ד נופ גנושומנוורא

 "גנע גוא רעטעברא וד נופ פמאק רעשימָאנָאקע רעד בווא געמוקאב ,לשָאמעל ; ,טָאה

 ײַאס יד גופ רעדיו עבאגפוא יד .נטסולאיצָאס וד גופ לױטנָא רעדיוומעי נָא דנאל

 יָאקע נפא עוצאטיגא רעשיטילָאּפ רעד טומ טּפעשעגסווא םינ טרעוו גטארקַאמעדלאוצ

 .-רערט עקיוָאד יוד געלדנאװראפ -- זיא ערעייז עבאגפוא וד ,גדָאב נשימָאנ

 גצו נא ב --- ,פמאק נׂשוטילַאּפ נשיטארקָאמעדלאיצָאס א נוא קיטילַאּפ עשיטסינַאינוו

 -נוורא טָאה סע עכלעוו ,גוווטסנוואב נשיטילַאּפ נופ נעגנורירעמוש ענעי טימ כוז

 "רא יד נבווהו צפו א יידעק ,פמאק רעשימַאנָאקע רעד רעטעברא יד גוא נפרָאװעג

 .וד בוא .נווזטסגואב גשיטילַאּפ נשיטארקָאמעדלאיו צא ס א וצ ןיב רעטעב

 :קידנכאוורעד שוווכוטס מעד םוורָאּפ גסווטש נוא נּביוהוצפוא טָאטשנָא ,סווָאניטראמ

 .בא טיקש וי כיטס רעד ראפ מיריוק יז 59 ,נייזטסגוואב גשיטילָאּמ

 .וד "נָא טסווטש , פמאק רעשימַאנַאקע רעד זא ,ווז גענווט טפָא לקע וצ זוב ,נענוימ

 ,סָאד זיא טכעלש .טייקיזַאלטבער רעשיטילַאּפ רעייז גגעוו עגארפ רעד פא רעטעברא

 .עשוווכוטס עקיזָאד וד "גסווטשנָא , טינ טומ עקאט כויא סָאװ ,נרעה עניימ

 גע עגארפ רעד פא ניווטסּוװַאב נשוטולָאּפ נשיטסיגָאונוו-דערט .םענופ גנוכאוורעד

 / ןגבאגפוא עשיטארקָאמעדלאוצַאס ערעווא



 502 !גנָאט נעמ םראד סָאװ
 --,סר2 0 זיו

 ;טײקװטקא אזא קינײװ ןיא זדנוא ראפ רעּבָא .נטנענילעטניא יד דאצימ

 עשאק רעד טימ גענעמרָאקנָא ײז נָאק עמ סָאװ ,רעדניק גייק םינ נענייז רימ

 .םָאװ ,צלא סָאד גסיװ נליװ רךימ ;קיטילָאּפ "רעשימָאנָאקע, רעזיולּב נופ

 גטײז על א טימ גענַאקאב יונעג כיז גליװ רימ ,ערעדנא כיוא גסיװ סע

 נא רעדיװפעי גיא נעמענלײטנָא װיט קא גוא נּבעל נשישילַאּפ םענופ
 ;לָאז גטנענילעטניא יד ןא ,קיטײנ ןיא וצרעד .שינעעשעג רעשישילָאּפ רעדעי

 ןדנוא גלָאז גתא ףכוא נסײװ גיילא רימ סָאװ ,סָאד נענייט רעקינײװ סָאװ
 רָאג גענאק ניילא דימ סָאװ ,טינ כָאנ נסײװ רימ סָאװ ,סָאד נּבעג רעמ סָאו

 :אקע , רעד גופ גוא גנוראפרעד:קירּבאפ רעזדנוא נופ כיז גסיוורעד טינ לָאמנייק

 שינעטנעק עקיזָאד יד .שינעטנעק עשיטילָאּפ :כעלמענ ,גנוראפרעד "רעשימָאנ
 װעיוכע 8 טײז ריא נוא ,נברעװרעד כיז ,נטנעגילעטניא ,ריא טנָאק

 יד וצ רעטעברא וד נופ עדער עצנאג עקיזַאד וד וא ,פורעד גנוקיטעטשאב סלָא *

 םא נפוראפ כוז רומ גלעװ ,טכארמעגסיוא ווזא טאלג םונ רומ נכַאה נטסימַאנַאקע

 -וא גנוגעוואב-רעטעברא רעד טומ טנאקאב קעפָאס נַא גענייז עכלעװ ,סעדייא ייווצ

 ,ודנוא וצ ויטקעיבוס ניוז ןוצ טגיונעג צלא נופ רעקינייװ נעניוז נוא ראבלמומ

 וד עליפא טלאה רעכלעוו) טסימַאנַאקע נא ווא סעדווא נייא לייו ,/רעקיטאמנָאד;

 .טסורָארעט א ןוא -- רעטיווצ רעד ,(!נאגרָא נשיטילַאּפ א ראפ ?ָאלעיד .באר,

 -סעמע נווז םווֿפ :קידריוקרעמ םעד נופ רעבאכעמ רעד ווא סעדויא רעטשרע רעד

 וד .נוא גנוגעוואב"רעטעברא רעגרוברעטעפ יד, :לקיטרא טייקידעבעל נוא טייקיד

 רע ./ָאלעיד .בארו, 0 .םונ גוא ?.ץיטארקַאמַעדלאיצַאס רעד נופ נבאגפוא עשיטקארפ

 נוא טכוש-נשוװצ א (9 ,גרענַאוצוילַאװער עקיניזטסוװאב (1 פא רעטעברא יד טלייט

 לָאמטפָא כוו טרוסערעטניא, טכוש-נשיװצ רעד טָא נוא .עסאמ ןקירעביא יד (8

 עשימָאנָאקע עטסטנעָאנ ענווז טומ רעדווא ,נבעל גשיטילַאּפ נופ נגארפ וד טימ רעמ

 ןוא נעגנוגנודאב עלאיצַאס ענוומעגלא וד םומ גנודנובראפ רעיוו סָאװ .,,נסערעטנוא

 :"פראש נעמ טריקוטירק, .לסומ ..באוה 'וד .."נרָאװעג גנענאמשראפ גנאל ניוש

 יולֲאֹּפ רעד ניא, ,/טנעיילעג גנאל ,טסּוװאב ניוש גנאל ,עקיבלעז סָאד נוא סנווא צלא}

 רעד עלופא רָאנ .(81--80 .ו) ?ָאמינ טינרָאג לָאמארעדיװ זיא טכיורעביא רעשיט

 וויא עכלעוו ,עסאמ-רעטעברא וד ,עגנוו רעמ וד ,עראבלופ רעמ וד, :טכוש רעטורד

 פָאמנייק טאמיק קידנבָאה םינ ,רעטסוולק נוא קנעש נכרוד טריזילארַאמעד רעקיניײװ

 יז טשטייט ,טלאהניא נשיטילַאּפ א םימ כוב א נעמוקאב וצ טייקבעלגעמ םוש גייק

 "ראפ ,נבעל נשיטולַאּפ נופ גנעגנוניישרעד יד גנעל רעד נוא נוא טיורב רעד ניא

 "גטנעדוטס וד בנופ טנוּב םעד נגעוו סעודעו ענעסורעגּפָא רעבוא ביז קודנטכארט

 -רעביא נעמ סעװ לָאמ וווצ ,לָאמ נווא ,.. :טביורש טסירָארעט רעד נוא .וו . .א .א

 יד בוא טינ ,ענעדוושראפ נוא נבעליקירבאפ םמענופ נטיוקונוולק וד נגעװ נענעויל

 גדוור םינ ..קילויוגנאפ זוא סע ..גרעהפוא גנעמ טעוװ בָאנרעד נוא ,טעטש ענעגווא =

 א םא יו ,רעטעברא נפא נקוק טסיוה ..עכולעמ רעד גגעוו גנוטווצ-רעטעברא נא נוא

 גופ עבאגסווא ,/אדָאבָאװס,) "דניק ל?ציּפ נייק טינ זויא רעטעברא רעד ...דניק לציּפ

 .(70 גוא 69 .ז ,ץּפורג רַעשיטסולאוצָאס-רענַאיצוילָאװֶער רעד



 / "  טארגָארּפ נוא עיצאזינאגרָא .קיטקאט .דראגנאווא סלא ייטראּפ רעד ראפ פמאק 1 4

 ריא רעדיײא ,רעמ לָאמ טנזיופ גיא גוא טרעדנוה ניא זדנוא יז נלעטשוצוצ

 זיולב מרָאפ רעד ניא טינ גלעטשוצ ייברעד נוא ,טציא זיכ גָאטעג סָאר טָאה

 טײז --- לָאמטפָא נענײז עכלעװ) געלקיטרא נוא נרושָארב ,סעריקכ נֹומ
 :אבמוא רָאנ ,(קיליװגנאל עלעסיב א -- !טײקיצרעהנפָא רעד דאפ ?כיומ
 סָאװ ,םעד נופ גע גנו ר יק ס א מ עד עקידעבעל נופ טרָאפ רעד ניא טגניד

 ערעזדנוא גוא גנוריגעד רעזדנוא טײצ רענעבעגעג רעד ניא טוט סע כעלמענ
 רעשיגרענע ?סיב א רָאנ טליפ .נטיבעג-נבעל עלא גיא גסאלקי עקידנרידנאמָאק

 .רעקינײװ ?סיּב א טענײט נתא ,ערעייא טכילפ עקיזָאד יד סיוא
 "עטאמ:רעטעברא רעד גופ טײקװישקא יד גבײה, גגעװ
 גענָאק רימ נוא ,טכארט ריא רעדייא ,רעמ כאסא טייקווימקא ננָאמראפ ריִמ

 נבכערּפשראפ עכלעוו ,נעננורעדַאפ עליפא פמאק:נסאנ ,מענעפָא טימ נציטש

 יינבייה , טפראד ריא טיג נוא !"נטאטלוזער עקידסעשָאמאמ , םוש גייק טינ

 גײק טינ דָארג טקעלק גײלא ֿבײא אב ?ײװ ,טייקוויטקא רעזדנוא

 טכארש נא .טיײקשייינישס רעד ראפ רעקינײװ כיז טקוּב .סיי קװי 5 ק א
 - :!גרעה עניימ ,סייקוויטקא רע יי א נרעכעה גנעװ רעמ ?סיּב א

 :ָאנָאקע םער גשיװצ סעמאונײמעג נאראפ זיא סָאװ (ד
 יי ?מוירָארעט םעד נוא מזימ

 םינ נֹוא טסימָאנָאקע נא נכילגראפ רימ גּבָאה ,גנוקרעמאּב א ניא ,נּביוא

 ?םירא קילעפוצ ביז נּבָאה עכלעוו ,טסירָארעט א| טארקַאמעדלאיצַאס גייק

 גאראפ ענעי גוא יד גשיװצ ןיא ,טדערעג לאלכיּב ,רעּבָא .ראדילָאס גזיװעג
 נגעװ ,גנודניבראפ עכעלרעניא עקידנעװעשינ א רָאנ ,עקילעפוצ גנייק טינ

 /טעװ סע עכלעװ נוא גהייר ֹוצ נעמוקסיוא רעטיײװ כָאנ טעװ זדנוא רעכלעוו
 / גפ גנויצרעד רעד נגעװ עגאהפ רעד רעביא עקעפ גהיראב וצ נייז קיטײנ

 :ָאכ יד אב נוא .נטסימָאנָאקע יד אב .טייקויט?א רערענָאיצילָאװעד רעד

 עקאט ןיא סָאד :לצרָאװ רעניימענגלא גייא נאראפ זיא גנטסירָארעט ענרעד |

 עג נּבָאה רימ עכלעװ געװ ,סײיקשוײבכיטס ראפ כיז גקוּב צנעי
 / גוא ,גנוניישרעד רעניימעגלא גא גנעװ יװ ,?שיּפאק נקירָאפ מעניא טרער
 רעשישיכָאּפ גופ טיּבעג נפא גנוקריװ ריא ניא טציא גטכארטאּב רימ סָאװ
 .גנוטּפיוהאב רעזדנוא נָאק קוק נטשרע גפא .םמאק נשיטילָאּפ גוא םייקיטעמ

 / קעליכ רעד ,סיוא .טזײװ ,זיא סיורג יוזא :סקָאדאראּפ א ראפ נזייווסיוא כיז
 ----ן'םמאק נקידנפיול געיורגע מעד רעטנוא נכיירטש עכלעו ,נשטנעמ יד גשיווצ
 :אּב םמאק נקירשעפעגסעריסעמ עמאס מוצ :פור עכלעװ ,נששנעמ יד נוא

 .עמסימָאנַאקע יד .סקָאדארַאּפ ָגייֵק טיִנ זיִא סָאד רעּבָא .גענָאזרעּפ ערָעדננא



 עי 1
 נב 3 יה יי =

 505 | ?נָאט גנמ םראד טָאװ

 רעשוייכיטס רעד נופ גסוילַאּפ ענעדיישראפ ראפ כיז גקוּב .גטסירַארעט יד נוא

 :ץבראטנייר, רעד גופ טיקשייכיטס רעד ראפ--גפסימָאנַאקע יד :גנונעוואּב

  העד גופ טםיקשויײבישס רעד ראפ --- גשסירָארעט יד ,"גנונעוואּב רעשרעט
 םינ געגָאק עכלעװ ,גשנעגילעטניא יד גופ טייקטכאהבעגמוא רעסייה עמאס

 ערענָאיצוילַאװער יד גחניבראפ וצ םיײקכעלגעמ גַײק טינ גבָאה עכלעװ רעדָא
 יראפ טָאה סע רעװ .גנוגעוואבכ-רעטעבדא רעד טימ סעצנאג גיא גיא טעברא
 ףעד גיא טּביילגעג טינ לָאמנייק טָאה סע רעװ רעדָא נּבױלג מעד גרָאֿפ
 רעדעא גא געניפעג וצ רעװש כעלקריװ ןיא םעד ,,טייקכעלגעמ רעקיזָאד

 רערענָאיצװילַאװער גײז ראפ גוא ?יפעג נטנערעגפוא גיײז ראפ געװסיוא

 טייקשייביטס ראפ כיז נקוּב סָאד זיא םוראיוזא .,רָארעט צוכא ,עיגרענע

 ,כאז רעדנא ניק טינ ,גזיװעגנָא גּבָאה רימ עכלעװ ,געגנוטכיר עדייּב יד ניא
 גפ מארגָארּפ עטמיראּב יד נכעלקריװראפ גופ בײהנָא נא יװ

  :עלאב יד םימ םמאק גשימָאנָאקע , רעײז ביז גריפ רעטעברא יד 146:1640ע

 216400(4ע גופ רעבאכעמ רעד ןדנוא לָאז) "גנוריגער רעד םימ נוא םיטאב

 עשיװאניטראמ טימ קנאדעג ניײז סיוא נקירד רימ סָאװ ,עייז ?כיומ

 תא כיוא ?ײװ ,נָאפ וצ סָאד טכער גבָאה ריס זא ,נטלאה רימ !רעטרעוו

 נָא ביז גסיוטש,, רעטעברא יד יוזאיו ,םעד ננעװ כיז טדער 4616640ע
 :ולעטניא יד נוא --- ,("םישזער גשיטילָאּפ ,נפא,, םמאק נשימָאנָאקע םעניא
 ,כעלרישאנ ,פמאק נשיטילַאּפ מעד גטפערק שרעײז םיס כיז גריפ גטנעג
 :דימראפמוא גוא רעשינַאל צנאג א ןיא סָאד !רָארעפ נופ פליה רעד םימ

 עליפא ביוא ,נימשאּב טינ םינ נָאק עמ נכלעוו םא ,רי פס יו א רעכעק

 גײ? א גּצָא ה ,םארגַארּפ עקיזָאד יד נכעלקריווראפ וצ נָא נּביה קָאװ - ,י ד

 טָאה םי"קיטעט עשיטילָאּפ יד .טייקכעלדימראפמוא ניז נעמונאב סינ
 עכלעװ ,יד נופ גייזטסווואב טענומ קיגנעהּפָא םינ ןיא עכלעװ ,קינָאל ריא

 א גבענוצוצ רעדָא רָארעט ֹוצ רעדָא םענָאװאק עטסעב עמאס יד טימ נפוד

 סענָאװאק עטוג טימ .עפוג םמאק גשימָאנָאקע מעד רעטקאראכ גשיטילָאּפ -

 געװועטאר לאמפ םענעבענעג םעניא נוא ,טרעטסאלפעגסיוא םענעג רעד .זיא

 רעד 005 גנוּבערטש רעשייײכיטס רעד נופ סענָאװאק עמוג יד םינ כָאנ
 ,1ײר רעד גופ עיגיפ רעד םיל ,"דנאטשרעריו = גטסנעלק גופ = עיניל,

 בא כָאד זיא קילעפוצ םינ .4616407 נופ מארגָארּפ רעזאושזרופצ

 ,עניזא ײס ,גלארעביל ענעפָא ײס --- גלארעביל עשיסור ?יפ סָאװ ,סָאד

 נצראה גצנאג ניס םימ גליפ -- עקסאמ עשיטסיסקראמ א נגָארפ סָאװ
 -עט יד נופ גיטשפוא םעד גשלאהוצרעטנוא כיז נעראטס גוא רָארעט םעד

 14 .טנעמָאמ םענעבעגעג םעניא נעגנומיטש עשישסירָאר
 עשיטסילאיצַאס-רענָאיצלָאװער יד גענאטשטנא ןיא סע געװ טָא זיא = |

: 
1 



 מארגָארּפ נוא עיצאזינאגרָא ,קיטקאט .דרַאגנאווא סלא ייטראּפ רעד ראפ פמאק ,ן}|1 506

 עקאט עּבאנפוא סלא כיז ראפ טלעטשעג טָאה עכלעװ 7? ,"טייהיירפ עּפורנ
 גםילשנײא גטימ רָאנ ,גנוגעוואברעשעברא רעד גנוקריוושימ עקישייזלא יד
 וצ יוזא ,עיצאּפיסנאמע רעד נֹוא רָארעט מעֶד םארגָארּפ רעד ניא

 נבעגעג טקאפ רעקיזָאד רעד טָאה -- .,עיטארקָאמעדלאיצַאס רעד נופ ,גנָאז

 גופ טײקיטכיזפראש רעראברעדנוװ רעד ראפ גנוקיטעטשאב א כָאנ נוא כָאנ

 טגָאזעגסיורָאפ כעלּבעפשכוּב טָאה רעכלעוו ,דָארלעפקא .3 ,

 29א כב ָאנ געגנולקאו עשיטארקָאמעדלאיצָאס יד גופ נטאטליזע- עקיזָאד יד

 .גוא גבאנפוא עקיטציא יד גנעװ עגארפ רעד וצ,) רָאי 1897 פָאס מענ
 5 ."גויטקעּפכרעּפ ייװצ, עטמיראב ענײז גפרָאװעגנָא טָאה גוא (ייקיטקאט

 עשייסור יד נשיװצ נטייהנדיישראפ:גנוניימ נוא גטיירטש עקידרעטייװ עלא יד

 נסָאלשעגנייא ,לדנרעק מעניא סקיװעג א יװ ,ניוש נענײז גטארקַאמעדלאיצַאס

 *.נװימקעּפסרעּפ ײװצ עקיזָאד יד גיא

 / סָאװ ,סָאד כיוא כעלרנעטשראפ טרעװ טקנוּפדנאטש םענעזיװעגנָא םענופ

 :שיייכיטס רעד נגעק נײטשייּב טנָאקעג םינ טָאה עכלעװ ,?ָאלעיד .בארע יד
 טייקשויבימס רעד נגעק םיוא נענאטשעגייּב םינ ןיא ,םזימָאנָאקע מענופ טייק

 -רעסיוא יד נענעכיײצראפ וצ ָאד ןיא טנאסערעטניא רעיײז .םזירָארעט םענופ

 ?ָאװס ,, טקורעגסיורא טָאה סע עכלעוו ,רָארעט ראפ עיצאטנעמוגרא עכעלנייוועג

 ."ֹּפָא טוילָאסבא יז טנקײל רָארעט נופ עילָאר עקידנקערשרעד יד ."אדָאב

 .טקור ראת"עד רעּבָא ,(64 .ז ,"מזינָאיצוילַאװער םענופ גנוּבעלפורעדיװ יד,,)
 :אכ ןיא סָאד .,"גנוטיידאּב (עקידננערפוא) עוויפאטיצסקע, נייז םיורא יז

 יָאס יד,) "עמעליד (?) עלאער רעמ ,רעדנא נא רָאפ כוז טלעטש , ווָאניטראפ *

 עיטארקַאמעדלאיצַאס וד רעדָאמ :(19 .ז ,"סאלק-רעטעברא רעד נוא; עיטארקַאמעדלאוצ

 יאטעלָארּפ מענופ פמאק נשימַאנָאקע גמומ גנורופנָא עראבלטימוא יוד כוז פא טמענ

 .."םמאקנסאלק גרענָאוצוילָאװער א ניא םיא וז טלדנאוראפ ({) טימרעד נוא טאיו

 .:שומָאנָאקע נמימ גנוריפנָא רעראבלמימוא רעד טימ ,סיוא טזייװ ,ה .ד ,"טימרעד;

 .םומ ווול ב זא ,גרָאװעג נעזעג סָאד זיא ּוװ ,גזײװנַא ווָאניטראמ זדנוא לַאֹז .פמאק

 "דנאווראפ ןצ נבעגנווא כוז לָאז נוול א פמאק נלענָאוסעּפָארּפ גטומ גנורופנָא רעד

 1גנוגעוואבנסאלק ערענַאוצוולָאװער א גוא גנוגעואב עשיטסינַאונוי-דערט א נעל

 "קא ביז רימ נפראד "גנולדנאווראפ, רעד טָא בילוצ זא ,נווטשראפ רע טעװ רעשפע

 | רשי טול ר עק יט יז לא כרוד ?גנוריפנָא רעראבלטימוא, רעד ראפ געמענ ווימ

 מקיטיוזאב עיטארקָאמעדלאיצַאס וד :ויטקעּפסרעּפ רעדנא נא רעדָא, ..?עיצאמיגא

 טקאה ...מימרעד נוא רעטעברא יד נופ פמאק נשימָאנָאקע גטימ גנורופנָא רעד נופ כוז

 רעטכארבעג גביוא רעד םיול ,"כיז טקיטייזאב סע, .."נעלגולפ וד רעטנוא כוז יז

 רךאפ טוט יז זא ,נעועג נבָאה רימ רעבָא ."ארקטיא, וד ,"ַאלעיד .באה, נופ גנונוימ

 .בארע יד רעדיוא ,רעמ כא סא  פמאק נשימַאנַאקע נטימ גנוריפנַא רעד

 טוג טרעלעמשראפ גוא שומרעדי םונ כיז וו טצענערגאב יוברעד ,?ָאל עי ד

 .גבאגמוא ץשיטולַאּפ עריא מָעד בולוצו
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 עיצאזילארָאמעד נופ סעידאשס יד גופ ענײא סלא ,סנטשרע ,שיטסירעטקאר

 ןיירק (גשיטארקָאמעדלאיצַאסראפ) גלענָאיצידארט םענעי ופ עדירעי גוא

 ןא ,נענעקרענא .רָארעט מאב גטלאה וצ ביז געגנוװצעג טָאה רעכלעוו ,נעיידיא

 שימ גנוריגער יד טציא -- גריזינאגרָאזעד ,טסייה סָאד נוא -- ?"גקערשיעד;

 נ"ישרוראפ נצנאנניא נעמונעג בָאט גיא טסײה -- ,טינ געמ נָאק רָארעט
 עכלעװ ,םיקיטעט נופ עדעפס סלא ,םסאק נופ םעטסיס א סלא רָארעט םעד

 :קאראכ רעמ כָאנ סָאד ןיא ,סנטייוצ ,מארגָארּפ רעד כדוד טקילײהעג טרעװ
 נבאנגפוא עטסקיטכיװ ערעזדנוא ניטשראפ טינ נופ רעטסומ סלא שיטסירעט

 ,"ןסאמ יד נופ טיקוװיטקא ערענָאיצוילַאװער יד נעיצרעד, נֹופ כאז רעד גיא

 :רעטעברא יד "ננערוצפוא, ?טימ םלא רָארעט טרידנאגאּפָארּפ "אדָאכָאװס

 ג"עטשוצרַָאפ ביז רעװש זיא סע ."סיוטש גקראטש , א ריא נּבעג ,גנונעוואּב
 וצ !נײלא ביז גענעקײלּפָא בעלױשנָא רעמ לָאז עכלעו ,עיצאטנעמוגרא נא

 ,סעלָאװעג עניוזא קינייװ נאראפ נּבעל גשיסור םמעניא ןיא ,כיז טגערפ ,נעד

 רעד נופ נוא ?נעלמימ "עקידנגערפוא, עלעיצעּפס נטכארטסיוא םראד עמ זא

 ביז קייֿפ טינ ןיא נוא טנערענפוא טינ טרעװ רעצעמע ביוא ,טיײז רעטיײווצ

 זא ,כעלנײשראו טינ נעד ןיא ,ריקליו רעשיסור רעד נופ עליפא ננערוצפוא

 רע טעװ נטסירָארעמ ?פייה א טימ גנוריגער רעד נשיװצ פמאקנייווצ םעד פא

 סָאװ ,כאז יד עקאט כָאד טײטשאּב נירעד ??זָאנ ניא קידנעּפולאק , נקוק כיוא
 :ה םעניא נטײקכעלדנעש יד נופ טגערעגפוא רעייז נרעװו גנסאמ-רעטעברא יד

 ביז גָאק עמ בוא ,נּבײלק פיונוצ סינ גענָאק רימ רעּבָא ,נּבעל נשיס
 נפ כעלעמַארטש נוא סנּפָארפ עלא יד נרירטנעצנַאק גוא ,נקירדסיוא יוזא
 ,לָאצ א גיא גבעל נשיסור םענופ סיורא גפירט עכלעװ ,גנוגערפוא-קלָאפ רעד

 רימ נוא רָאפ כיז גלעטש רימ רעדײא ,רעסערג כערע גא נָא ןיִא סָאװ

 נקייר גײ א ניא נקינייראפ כעלמענ םראד עמ עכלעוו רעּבָא ,נטכארט

 טזײװרעד ,נכעלקריװראפ נַאק עמ עכלעװ ,עבאנפוא נא ןיא סָאד זא .מָארטש

 יד נוא גנונעװאב:רעטעּברא רעד נופ סקנװ רעלאסָאלַאק רעד שירָאנעמטאק

 נױש ןיא עכלעוו ,רושארעטיל עשיטילָאּפ כָאנ רעטעּברא יד נופ סייקיטשרוד

 נפורוצ יד יװ טקנוּפ ,רָארעט וצ רעדיוװ נפורוצ יד .נרָאװעג פנכייצראפ נּביױא

 טימ גלעטש ,רעטקאראכ נשישילָאּפ א עפוג םמאק נשימָאנָאקע םעד גבעגוצוצ

 :אס רעד נפ כיז נע ירדסיור א נופ נעמרָאפ ענעדיישראפ רַאפ כיז

 יד גריזינאנרָא :נרענָאיצוילַאװער עשיסור יד גופ טכילפ רעקידנעגנירד- עמ

 ;ר אפ ?יװ "אדָאּבָאװס , .עיצאמיגא רעשיטילָאּפ רעקיטייזלא נא גופ גנוריפ
 יבא, ןא ,כיז קידנעײז עשיומ טעשָאּפ ,רָארעט טיס עיצאטינא יד נט ײב
 יד גיא עיצאטיגא עשיגרענע ,עטקראטשראפ א נבײהנָא כי טעװ סע רָאנ

 ןופ 68 .ז) "טליּפשענּפָא עילָאר (עקידנגערפוא) עוימאטיצסקע גײז זיא ,נסאמ



 1 .מארגָארּפ נוא עיצאזינאגרָא ,קיטקאט .דראגנאווא סלא ייטראּפ רעד ראט טמאק .ןן} 508

 - זא ,עקאט טזייװאּב סָאד טָא ,("םזינָאיצװילָאװער םענופ גנוּבעלפורעדיװ, רעד
 .ָאװער יד טינ גצאשרעד נטסימָאנָאקע יד ײס ,גטסירָארעט יד ייס
 גנָאז סעדײא גשעריפעב מעד צָארט ,נסאמ יד נופ םייקוישקא ערענָאיצויל
 עכעלטסניק נכוז ענייא ביז נפראוו ייּברעד *,נשינעעשעג עקידגנילירפ יד נופ
 /ענעי ייס ,יד ייס ."געגנורעדָאפ עטערקנַאק, גגעװ גדייר ערעדנא ,יירעגערפוא,
 ענענײא רע ײז נעלקיװטנא וצ םא טייקמאזקרעמפוא גונעג םינ גדנעוו
 ;נאנרֶא נופ נוא עיצאטינא רעשיטילַאּפ גופ כאז רעד גא טײק װי ט ק א
 נעמ גָאק כאז יד טָא גטײבראפפ גוא .נעגנוריקסאמעד עשיטילָאּפ גריז
 - .טײצ רעדנא גא גיא ןיא סע געװ טינ נוא טציא םינ ,טשינרָאג טימ טינ

 ואפ רעפמעקיהראגנארװא סלא סאלקעטעברא דעד (ה
 עיטארקַאמ ערד |

 ,עיצאשינא עשיטילָאּפ עטיירב עמאס יד גריפ סָאד זא ,נעזעג נבָאה רימ
 נעגנוריקסאמעד עשיטילָאּפ עקיטייזלא נריזינאגרָא םָאד כיוא ,טסייה סָאד גוא

 צלא נופ דעקידנעגגירד ןוא עקיפײנ םוילאסבא גא ןיא

 יקריװ א ייקימעט א ןיא סָאד ּביוא ,טייקיטעט רעד ראפ עבאגפוא עקיטיינ

 ,ריפסיוא נקיזָאד םעד טכאמעג נּבָאה רימ רָאנ .עשיטארקָאמעדלאיצַאס כעֿפ
 :רא מענופ שינעפרעדאּב רעקידנעגנירד עמאפ רעד נופ זי ו 9 ּכ קידנעייגסיורא
 .רעבָא .גנויצרעד רעשיטיִלַאּפ נוא שינעשנעק רעשיטילָאּפ גיא םא?ק-רעטעב
 :גיא טלָאװ יז ,לָאמש וצ נעװעג טלָאװ ענארפ רעד נופ גנולעמש אזא זיולּב

 .גָאמעדלאיצַאס רעדיװטעי גופ נּבאנפוא עשיטארקָאמעד:גיימעגלא יד טרירָאנ
 .-אב עיטארקָאמעדפאיצַאס רעשיסור רענרעדָאמ רעד גופ נוא לאלכיב עיטארק
 ;עט גקיזָאד מעד גרעלקדעד וצ רעטערקנַאק כעלנעמ טײװ יװ יידעק ,סרעדנוז

 זיא עכלעװ ,טײז רעד נֹופ געיניא מעד וצ גײגוצ גװורּפ ביז רימ גלעוו ,סיז

 רעשישקארּפ רעד גופ ,כעלמענ ,טסימָאנָאקע נא ראפ צלא נופ "רעטנעעגעג

 2לֲאֹּפ מעד נעלקיושנא וצ קיטײנ ןיא סע זא ,"מיקסאמ נעגייז עלא, .טייז

 נעמ לָאז יוזאיװ ,כיז טנערפ .סאלק:רעטעברא םמענופ נייזטסּוװאּב נשיט

 2ימָאנָאקע רעד ,?נָאפ וצ סָאד יידעק ,נּבָאה נעמ םראד סָאװ גוא נָאט סָאד

 :אב רעד ננעװ גנארפ יד פא זיולּב רעטעּבכרא יד "נָא טסיוטש , םמאק רעש
 רימ ?לםיװ ,זיא רעבירעד גוא סאלק:רעטעּברא םוצ גנורינער רעד גופ גנויצ

 דָאנָאקע מעד נּבענוצוצ , עּבאנפוא רעד רעּבא נע װער אה סינ נלָאו

 םינ ?לָאמנײק רימ גלעװ ,"רעטקאראכ גשִישיִלַאּפ א עפונ פמאק גשימ

 טסיורג נבווהעגנָא כוז גבָאה טע געוו ,רָאו 1001 גנולורפ גגעוו כיז טדער סע * |

 עבאגסּווא העד וצ גנוקרעמאב א סנינעל) סעוצארטסנַאמעד-נסאג

 | ר ַאי 1008 נו פ
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 רעמעברא יד נופ נײזטסוװאב גשיטילַאּפ םעד געלקיוטנא וצ גוזײװא ב

 (נייזטסּוװאּב נשישילָאּפ גשיטארקָאמעדלאיצַאס א נופ עניירדאפ רעד וצ זיּב)

 נעמאר עקיזָאד יד ?ײװ ,עבאגפוא רעקיזָאד רעד גופ געמאר יד גיא

 ןדנוא ראפ טרעװ א טָאה לומרָאפ עשיװָאניטראמ יד .לָאמש געגײו עפֹוג

 ,נרעטנָאלּפ וצ טייקוייפ םווָאגטראמ טרירפסויליא יז ?ייװ ,ראפרעד יג .לאלק -
 יָאנָאקע עלא גופ רעלעפטגורג םעד םיוא טעליוב םקירד יז לײװ ,ראפרעד רָאנ
 :װעסאלק םעד נעלקיװשנא גָאק עמ ןא ,גנוגיצרעביא יד ,כעלמעג ,גטסימ

 ,ננָאז ןצ יזא ,קינײװניא נופ רעטעּברא יד נופ .נייזטסוװאּב גשישילָאּפ
 -טּפיוה שטָאב רעדָא) זיולב קידנעײגסיױרא ,.ה.ד ,פמאק גשימָאנָאקע רעײז ,גופ
 ;םפיוה שטָאכ רעדָא) ןיֹולּב כיז קידנריזאּב ,פמאק גקיזָאד םעד נופ (כעלכאז

 טָא --- ,טפאהרעלעפ כָאט גיא ןיא קוק אזא ,פמאק נקיזָאד מעד םא (כעלכאז

 דנוא םא סאק ניא געגײז עכלעוו ,נטסימַאנָאקע יד ?ײװ ,ראפרעד עקאט

 לאוק ועד גנעװ גָאט טכארט א טכער טינ גליוװ ,ייז נגעק קימעלָאּפ רעד ראפ
 :ראפ רימ ןא ,כאז אזא עקאט כיז טמוקאב ,גמייהגדיישראפ-גנוניימ יד נופ

  ענעדיישראפ פא נדײר רימ ,טינ גרעדנא םעד רענײא כעלבעטשכוב געייטש

 | ' .נבארּפש

 רעטעברא מעד נרעװ םכארבעג גָאק גייזטסווואב-נסאלק ךרעשיטילָאּפ רעד
 ,טמאק גשימַאנַאקע מעד גופ גסיורד גופ .ה .ד ,גסיורד נופ זיולּפ
 :עכאּב יד םימ רעמעּברא נשיװצ געגנויצאב גופ ערעפס רעד נופ נסיורד נופ
 עקיזָאד יד נּפעש עקאט נעמ נָאק םיא גופ רָאנ סָאװ ,טיּבעג רעד .םיטאּב
 וצ נטכיש גוא גכאלק על א תפ געגעוצאב גופ טיבעג רעד ןיא ,שינעטנעק

 ;עטלעהראפ עקיטיײזננעק נופ םיּבעג רעד ,גנוהיגער רעד וצ גוא עכולעמ רעד |
 ,נָאפ נעמ פ-אד סָאװ :עגארפ רעד פא ןיא רעבירעד .גסאלק ע א נשיוװצ גשינ
 נבעגנ םינ נעמ נָאק ?שינעטנעק עשיטילָאּפ רעטעּברא יד נעגנערּב ןצ יידעק

 ;לאפ ווָאר'ס גיא כיִז גקידירפאב סע גכלעװ טימ ,רעפשנע םענייא מעד רָאנ

 יצ עטיונ נעניז עכלעװ ,רעקיטקארּפ יד נופ גיוש טדערעגּפָא ,רעקיטקארּפ יד

 נעגנערּב ןצ יידעק ."רעטעּברא יד וצ גייג, :רעפטנע םעד ,כעלמענ ,מזימָאנָאקע

 גײ נטאדקָאמעדלאיצַאס יד גפראד ,שינעשנעק עשיטילָאט רע ט ע בר א יד
 ןסישעצ נפראד יז ,ננורעקלעפאב רעד נופ גסאלק עלא ניא
 | .יימרא רעייז נופ גדאירטָא נטײז עא גיא

 ביז נקירד רימ ,גנורילומרָאפ עטַאקנ םינ אזא םיוא ענשימוא גביילק רימ
 גנָאז וצ גליװ םעד בילוצ טינ ?אלק--- ,פראש טכאפנייראפ סיוא ענשימוא
 ענעי פא עפסימָאנָאקע יד ינםיױטשנָא , קירעהעג יװ יידעק רָאנ ,נסקָאדאראּפ
 םא ,גנוצעשגנירג רעכעלכעגראפמוא םימ כיז געיצאב ײז עכלעוו וצ ,גכאגפוא
 :ארקַאמעדלאיצַאס  נוא רעשיטסינָאינויײדערטפ רעד .נשיוװצ דישדעטנוא מעד
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 ךימ נטעב רעֿבירעד גוא .נײיטשראפ םינ גליװ ייז נכלעװ ,קיטילַאּפ רעשיט

 גרעהסיוא .מאזקרעמפוא זדנוא לָאז רע רָאנ ,גציה שינ כיז לָאז רע ,רעזעל מעד
 ,פָאס גזיּב

 לןיױרק א נופ ּפיט גרָאי עטצעל יד ראפ נטײרּפשראפ עמאפ םעד טמענ

 נעגנודניבראפ ,, סָאה רע .טעברא נייז ֹוצ וצ כיז טקוק גוא נשארקָאמעד פאיצַאס

 עא ,כעלטעלב קידנבעגסיורא ,טימרעד כיז טקידירפאב נוא "רעטעברא טימ
 עקידסעינּפ יד ,נקירכאפ יד גיא :נכיורבסימ ירד נסימשעג נרעװ סע עכלעוו

 עשִיײצילָאּפ יד נוא נטסילאטיּפאק יד עיײנענעב גנורינער רעד גופ גנוריפוא

 עג סעומש רעד טײג רעטעּברא יד טימ נעגנולמאזדאפ יד פא ;נטאטדלאווג

 נופ נעמאר יד רעסיוא סיורא טפינ טאמיק טײג רע רעדָא סיורא טינ םכעלנייוו

 ++עררעד נופ עטכישעג רעד רעּביא נסעומש נוא נטארעפער ;סעמעט עקיּבלעז יד

 :עלרעסַױא נוא רעכעלרעניא רעד גופ נגארפ רעּביא ,גנוגעוואּב רערענַאיצוילָאװ |
 .רעשימָאנָאקע רעד נופ גנארפ יד רעביא ,גנוריגער רעזדנוא גופ קיטילַאּפ רעכ

 רעדָא יד נופ ענאל רעד רעּביא נוא עּפָארייא נופ נוא דנא?סור נופ עיצוילַאװע

 טימ רָאפ גלעטש --.וװ .א .א טפאשלעזעג רעגרעדָאמ רעד גיא גסאפק ענעי

 ייירּבראפ נוא נּברעװיעד נשיטאמעטסיס נגעװ ,טײהנטלעז עשסערג יד ביז
 רָאנ טכארט טפאשלעזעג רעד נופ נסאלק ערעדנא ניא נעגנודניבראפ יד נרעמ

 רעד גיא רעֹוט א נופ ?אעדיא רעד כיז טלָאמ ,נעמונעג כָאט ניא .טינ רעניײק

 סָאװ ,סניוזא סָאװפע יװ ,זירק אזא גופ רעדילגטימ יד ראפ נלאפ טייהרעמ

 ָאֵס א פא רעדײא ,נָאינוי:דערט א נופ ראטערקעס א פא כעלנע רעמ ?יפ זיא
 יגנע ,לשָאמעל ,גדעי גופ ראטערקעס רעד ?ײװ .רעריפ גשיטילָאּפ א טסילאיצ
 נשימָאנָאקע םעד נריפ וצ רעטעּברא יד קידנעטש טפלעה נָאינוי:דערט, נשיכ

 =עגמוא יד טרעלקרעד רע ,נעגנוריקסאמעד:קירבאפ טריזינאגרֶא רע ,פמאק

  גופ שייהיירפ יד נקירד עכלעוו ,גנעלטימסָאמ נוא גצעזעג יד נופ טייקיטכער

 גוא געמעלא גענערָאװ וצ פא) נטעקיּפ נלעטשוצסיורא טייהיירפ יד ,קיירטש

 .טרעלקרעד רע ,(קיירטש א רָאפ טמוק דָאװאז מענעבעגעג םעניא זא .,נרעדעי

 גופ נסאלק עזאושזרוּב יד ֹוצ שרעהעג רעכלעװ ,רעריוּב סענופ טייקידסעינּפ יד
 :רערפט א גופ ראפערקעס רעדעי ,טרָאװ = נייא טימ וו א,א  .וו.א.א קלָאפ .-

 .מיטאבעלאב יד םימ פמאק נשימָאנָאקע, םעד גריפ טפלעה גוא טריפ נָאינוי

 ס ָא ד ןא ,פורעד נייטשאב גונעג טינ גָאק עמ גוא ."גנוריגער רעד טימ נוא

 :לאיצַאס א נופ ?אעדיא רעד זא ,מזיטארקָאמעדלאיצַאס נייק סי נ כ ָאנויא

 ;קל'ָא ס א רָאנ ,נָאינוי;דערט אנופ ראטערקעס ניק םינ נײז םראד טארקַאמער

 .גופ נעגנוניישרעד יילרעלא נוא עלא ,פא נפורּפָא כיז נָאק רעכלעװ ,גובירט

 סאלק רערָא טכיש א ראפ סָאװ ,געמוקרָאפ םינ גלָאז יז וװ - ,קורד גוא ריקליוו

 -ישרעד עלא עקיזָאד יד גרעניימעגלאראפ נָאק רעכלעוו ,נריראב םינ נלָאז ײז



 511 ' | !בָאט נעמ פראד סָאװ

 רעשיטסילאטיפאק ןוא טאטדלאווג רעשויצילָאּפ נופ דליּב ניא ניא נעגנונ
 וצ םא טײקינײלק רעדיװשעי םיס גצונאב כיז נָאק רעכלעװ ,עיצאטאולּפסקע

 :ָאמעד עגייז גוא נעגנוגייצרעּביא עשיטסילאוצָאס ענייז גע מ ע ? א גרעלקרעד
 ;לא יד גרעדעי נוא נע מע 5 א נרעלקרעד וצ יידעק ,נעגנורעדָאפ עשיטארק
 .םמאק:גנוירפאב ססטאיראטעלָארּפ םענופ גמוטיידאּב עשירָאטסיה:כעלטלעוװ

 רעטסגוואב רעד) טַײנ טרעֿלָאר יװ ,רעופ עגיזא ,לשַאמעל  ,טכיילגראפ

 יד גופ רענײא ,רעכאמלסעק גופ טפאשלעזעג רעד נופ רעריפ גוא ראטערקעס
 -- טכנענקביל םלעהליוװ נוא (סנַאיננדערפ עשילגנע עטסקיטכעמ עמאס

 טָאנטראמ עכלעװ יא ,געגנולעטשנגעק יד וצ ײז נסאּפוצ כיז טװװרּפ גוא

 :רעד טעװ ריא ."ארקסיא , רעד טימ נשייהנדיישראפ:גנונוימ ענייז גיירא טגייל

 טָאה טײנ ,ר זא--,קיטרא סוָאניטראמ נרעטעלּבכרוד נָא ּבײה כיא---,געז

 + ,(89 ,ז) "םיסיימ עפערקנָאק עטמיטשאּב וצ גסאמ יד גפודעג, רעמ באסא

 וד נטכיילאּב רענָאיצוילַאװער, טימ נעמונראפ רעמ כיז טָאה טכענקּביל .וװ גוא

 ;(89---98 זייז) "עריא נעגנוניישרעד עזײװקיײט רעדָא גנונעדרָא עקישציא עצנאג

 נוא טאיראטעלָארּפ םענופ גנורעדָאפ עטסטנעָאנ יד טרילומרָאפ, סָאה םיינ .ר זא

 טכענקּביל .װ נוא ,(41 .ז) "נכעלקריווראפ זצ יז יװ נעלטימ יד פא גזיװעגנָא טָאה
 רעד טימ גריפנָא נקיטייצכיילג, גופ ָביִז טגָאזעגּפָא טינ ,ביוא םָאר סידנעוט ,טָאה
 ראפ גריטקיד, ,"נטכיש עלענָאיציזָאּפָא עגעדיישראפ גופ טייקיסעט רעוויטקא
 עקאט ביז טָאה טיינ .ר זא ;(41 .ז) ** ימארגָארּפ:מייקימעט עװישיזָאּפ א יז
 נשיטילָאּפ א עפוג פמאק גשימָאנָאקע מםעד כעלגעמ טײװ יװ גבעגוצ , טימאב

 ננוריגער רעד נלעטש, סנַאקעג טגכײצענסיױא טָאה נוא (42 .ז) "רעטקאראכ
 .לוזער עקידסעשַאמאמ עסיװװעג נכערּפשראפ עכלעװו ,געגנורעדָאפ עטערקנָאק
 ;ןנראפ רעמ כאסא כיז טָאה שכענקּביל .װ נעװ ,טייצרעדניא ,(43 .ז) "גטאמ

 ;ַצ רעמ טָאה םיינ .ר זא ;(40 .ז) ש?נעגנוריקסאמעד, "עקיטיײזנייא,} םימ געמ

 ,(61 .ז) יפמאק נקידנפיול געיורנ מענופ שראמסיורָאפ} םעד גנוטייראב גּבעגעג
 עשקידנעראפ נוא עקידנצנעלג גופ עדנאגאּפָארּפ רעד, -- שםכענקּביל .װ גוא
 רע רעכלעװ שיפ ,גנוטײצ רעד גופ טָאה טכענקביל .װ זא ;(61 .ז) "געיידיא
 רערענַאיצלַאװער רעד נופ נאנרֶא נא, עקאפ גפאשאב ,טריפעגנָא טָאה

 יד םּפיוהרעד נֹוא ,סעקדנָארָאּפ ערעזדנוא טריקסאמעד רעכלעוװ ,עיציזָאּפָא
 :סערעטניא יד טימ םיונוצ כיז נסיומש ייז ?םיו םא ,סעקדנָארַאּפ עשיטילָאּפ

 "אר, 10 .םונ ניא לקוטרא סווָאנומראמ נופ כעלטיוז יד גנוווואב רעפוצ וד *

 | .דע ר ."ָאלעיד עיעשטָאב

 -לוד טכענקבול טָאה עמָאכלומ רעשוסוורּפ-שווווצנארפ רעד סאשעב ,לשָאמעל **

 םָאנ גא -- ,עעיטארקַאמעד רעצ נא ג רעד ראפ מארגָארּפ-טייקיטעט וד טריט
 ַו

 , ראו 1848 ניא סלעננצ נוא סלראמ בָאמײג סע נבָאה רַײמ
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 נעװ ,טייצרעדניא ,(68 .ז) "גנורעקלעפאּב נטכיש ענעדיישראפ עמאס יד גומ
 "הנוב גשינאגרָא גגנע ניא כאז-רעטעברא רעד רָאפ טעבראעגע טָאה טיײנ .ר
 גגננע, םעד גניטשראפ לָאז עמ ביוא--- (69 .{) "םפמאק גשיראטעלָארּפ גטימ

 סָאװ ,טײקשיַײכיטס ראפ כיז גקוּב םעד נופ גיז םעניא ?ידנוּב גשינאגהֶא נֹוא
 --- גליּפשײב סװָאניטראמ גוא םיקסוועשטירק פא טרידוטש גביוא גבָאה רימ

 ,רעכיז קידנעײז ,"גנוקריװפוא גײז גופ ערעפס יד טרעקעמשראפ,, טָאה גוא

 עפוג טימרעד, טָאה רע זא ,גירעד ,וָאעטראמ יװ שקנוּפ ,ביז טייטשראפ
 טעװ. ריא ,טרָאװ גייא טימ .(03 .ז) "עפוג גנוקריוופוא יד טריצילּפמַָאקראפ

 .עיטארקָאמעדלאיצָאס יד װָאניטראמ טקירעדינרעד * ָאטקאפ-עד ןא ,געזרעד

 וצ םינ.לאלק ,כיז טייטשראפ ,סע טוט רע מאגאה ,מזינָאינוי:רערט וצ זיּב

 רָאנ ,עיטארקָאמערלאיצַאס רעד סטוג ניק טינ טשטניװ רע ?ייװ ,מעד ּביל
 -עלּפ גרעפיטראפ וצ טלײעגוצ עלעטיב א ביז טָאה רע ?לײװ ,ראפרעד טעשָאּפ
 .גװָאנאכעלּפ גייטשראפ וצ ימ יד ביז נבעג וצ טָאטשנא ,גווָאנאב

 ןא ,טגָאזעג גבָאה רימ .טלאהניא רעזדנוא וצ נרעקמוא כיז .ךימָאֿל רָאנ

 :נעװפינ רעד ראפ טרָאװ גפא רָאנ םינ ןיא רע ביוא ,טארקָאמעדלאיצַאס א

 נשיטילָאּפ םטאיראטעלָארּפ מענופ גנולקיוופנא רעקיטיײזלא רעד נופ טייקיד
 .געמוק .."גנורעקלעפאּב רעד גופ גסאלק עלא גיא נייג; רע םראד ,נייזטסגוװאּב

 יִצ ?וצרעד סעכיוק רימ נּבָאה יצ ?נָאט סָאד געמ לָאז יוזאיו :נגארפ פוא

 טעוו יצ ?נסאלק עקירעביא עלא ניא טעברא אזא ראפ גדָאב א נאדאפ יא
 =ןהאלק םענופ םירטקירוצ א וצ נריפ רעדָא טירטקירוצ א נטייטאּב טינ סָאד

 ר .גנארפ עקיזָאד יד פא גלעטשּפָא ביז ריִמָאֿק ?טקנופדנאטש

 -ָאעט םלֹא ייס רימ גפראה "גנורעקלעפאב רעד גופ גסאלק עלא גיא גיײנ
 :אנרָא סלא ייס ,סרעטאטינא םלא ייס ,נטסידנאגאּפָארּפ טלא ייס ,רעקיטער
 םראד גטאהקָאמעדלאיצַאס יד נופ טעּברא עשיטערָאעט יד זא .סרעפאזינ

 וא .רעלאיצַאס רעד נופ נטייקרעדנוזאּב עלא נרידוטש םא נרעװ םטעדנעוװעג

 םינ רענײק  טלפייוצ גירעד -- ,נסאלק ערעדנוזאּב נופ עגאֿפ רעשיטילָאּפ
 .םינ ,קינײװ רעייז נוא רעײז טכיזניה רעקיזָאד רעד גיא טרעװ נָאטעג רעּבָא

 טעדנעוועג ןיא עכלעװ ,טעּברא רעד טימ כיילנראפ גיא קינײװ ?ענָאיצרָאּפָארּפ
 גטעטימָאק יד גיא .רעגייטש:קירּבאפ מענופ נפייקרעדנוזאּב יד נרידוטש וצ פא

 .עליפא-כיז גפיטראפ עכלעװ ,נשטגעמ גענענעגאב ריא טעװ טעלזיירק גוא
 ריא רעּבָא -- ,עיצקודָארּפ-נץיא ןיא םע עכלעווא נרידוטש גלעיצעּפס ניא

 סעיצאזינאגרָא גופ רעדילגטימ ןא ,ןליּפשײב גײק געגיפעג טיג טאמיק טעװ

 ענעי/ רעדָא יד בילוצ געגנוװצעג ,לָאמטּפָא טפערט סָאד יװ ,נענייז עכלעוו)

 יד ער .נפעמערעדנוא ,שיטקאפ * -- 
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 נעמעגראפ ?עיצעּפס כיז גלָאז (טעברא רעשיטקארּפ רעד גופ גײגוצּפָא םעביס
 גופ עגארפ:גַאט רעקידנענערּב ןיא סע רעכלעװ רעּביא נלאורעטאמ ביילק טימ |

 :ָאמ א גכעג םיא נָאק עכלעװ ,נּבעל נשיטילָאּפ גוא נכעלשפאשלעזעג רעזדנוא

 2אֹּב רעד גופ גטכיש ערעדנא ניא טעּברא רעשופארקָאמעדלאיצַאס ראפ ויש

 -ציא םייהרעמ רעד גופ טייקטיירגעגוצ רעּפאנק רעד נגעו קידנדייר .גנורעקלעפ

 גענַאמרעד טינ שינ געמ גָאק ,גנונעװאבײרעטעּברא דעד נופ רעריפנָא עקיט

 כיוא זיא סָאד ?ייוו ,טכיזניה רעקיזָאד רעד גיא טיײקסיירגעגוצ רעד גנעו כיוא

 רבוּבנעמאזוצ גנשינאגרָא גגנע,) םעד נייטשראפ "נשימָאנָאקע,,- גטימ נדנוּבראפ

 יד -- ,כיז טייטשראפ ,זיא כאזטפיוה יד רעּבָא ."םמאק נשיראטעלָארּפ נטימ

 .קָלָאפ םענופ גמכיש עלא גא עיצאטינא תהא עדנאגאּפָארּפ

 ?םוא עקיזָאד יד נרעטכיילראפ טארקָאמעדלאיצַאס גשייּפָארייא:װערײמ םעד

 :עדעי טמוק סע עבלעװ פא ,נעגניטימ גוא נעגנולמאזראפ:קלָאפ יד עבאג

 רע גכלעװ ניא ,טגעמאלראּפ רעד טרעטכיײלראפ סע -- ,ליװ סע רעװ ,רע ד
 גײק טיג ָאטינ ןיא ןדנוא אב .גסאלק עלא נופ נטאטוּפעד יד ראפ טדער

 :טסערדנופ גענָאק רימ רעבָא -- ,נעגנימימ נופ טייחיירפ גיס םינ ,טגעמאלראפ
 א גרעה גגעליװ עכלעװ ,רעטעברא םימ געגנולמאזראפ .גענעדרָאנײא גגעוו

 :םאזראפ נענעדרָאנײא גענָאק בוא נפראד רימ  .ט א ר קָא מ ע ד אי צא ס

 ,גנורעקלעפאּב רער גופ נסאלק יילרעלא נוא עלא נופ רעיײטשרַאפ טימ געגנוק

 :לאיצָאס גייק םינ ןיא רעד ?יײװ .ט א ר קָא מ ע ד א גנרעה זיולּב נליװ עכלעוו

 נטסינומָאק ידע ןא ,טײקבעלקריװ רעד גיא טסעגראפ םע רעװ ,טארקָאמעד

 -עד װעיוכעמ גענייז רימ זא ,"גנוגעוואב ערעגָאיצוילָאװער .רעדיװשעי נצימש
 יד גכײרטשרעטנוא תהא גלײצרעדוצסױא קלָאֿפ 1צנאג נר אפ רעביר
 נײק פא קידנטלאהאב טינ ,גבאגסוא עשיטארקָאטעדינײמע ג5 א
 :ָאס ניק טיג ןיא רעד .נעגנוגייצרעביא עשיטסילאיצַאס ערעזדנוא םונימ גייא

 םכילפ גייז נגעװ טייקבכעלקריװ רעד גיא טסעגהאפ סע רעװ ,טארקָאמעדלאיצ

 30 עי גוײֿפ גוא גנפראשראפ ,נלעטשקעווא םמעניא געמעלא נופ רעירפ גייז ֹוצ
 .,- יעגארפ עשיטארקָאמעד:גימעגלא רע די

 רעד רעביא זדנוא טנַאלש --= (!מטוקסאט עלא טוילַאסּבא גענייז טימרעדע
 .גופ עיצקאדער רעד ראפ עיצקורפסנוא עייג יד נוא -- ?רעזעל רעקידלודעגמוא
 מענופ רָאפנעמאזוצ גטצעל נפא גרָאװעג געמונעגנָא זיא סָאװ ,?ָאלעיד .בארע
 נוא עדנאגאּפָארּפ רעשִיטילָאּפ ראפ ויטָאמ םלא, :שערייפעב טגנָאז ,דנאבראפ
 ;לעזעג מענומ גשינעעשעג גוא געגנוגיישרעד עלא  געניד . גפראד עיצאמיגא
 רעדָא טאיראטעלַארּפ םעד גריראּב עכלעװ ,נּבעל נשישילָאּפ גוא גכעלטפאש
 עלא גופ דראגנאװא םלא ןעדָא ,סאלק גרעדנוזאב סלא ראבלפימוא

 "מײהײרפ ראפ םמאקס סםעניא סעכיוק ערענָאיצוילַאװער
 22 : } גינע



 מארגָארּפ בוא ,לצאזינאגרָא ,קיטקאט .רראגנאווא סלא ײטראפ רעד ראפ פמאק 11{ 4

 :ביר רעײז גענייז סָאד ,ָאי .(וויסרוק רעזדנוא ,17 .ז ,"גרָאפנעמאזוצ ײװצ ,)
 ,גרירפוצ קידנעטשלופ געװעג נטלָאװ רימ נוא ,רעטרעװ עטונ רעײז נוא עקיט

 מי נ ט ַא וו יז נעװ ,נענאטש ראפ ייז טסָאוװ "אלעיד .ּבאר , יד געװ

 סע סָאװ ,סָאד רעטרעװ עקיזָאד יד מימ םביײלגאּב פדערעג
 .יז נגעק טקנוּפ סײג

 ,עריקב רעקידננלָאפ סװָאניטראמ ניא גיירא גסעמערעדניא ביז טכארט..

 "ארקסיא) רעד גופ קיטקאט-גנוריקסאמעד יד ןא ,40 ?טײז גפא טגָאז רע

 וצ םאה נוא יורטוצמוא געײז םינ נלָאז רימ ?פיו, ןא ,עקימייזנייא גא ןיא

 ביז טעװ זדנוא נענאוזיּב ,נכיירגרעד טינ ליצ מעד רימ גלעװ ,גנוריגער רעד

 :רענע עכעלטפאשלעזעג עװיטקא עקידנגוננעג א געלקיופנא וצ גבכעגנייא טינ

 גנעװ גרָאז א ,טגָאזעג גרעמאלק ניא ,זיא סָאד .ייז .גפראוּפָארא פא עיג
 יד גקירעדינרעד וצ גנוּבערטש רעד אּב עסאמ רעד נופ טייקויטקא יד נּבײה

 טלדנאה טציא רעבָא .טנָאקאב גוש זדנוא ןיא סָאװ ,שייקוויטקא ענעגייא

 ;ָאיצוילָאװער גגעװ ,ָאזלא ,ָאד טדער וָאניטראמ .םעד גגעװ טינ כיז
 ריפסיוא .גא ראפ סָאװ .וצ גנוא .("נפראווצּפָאדא םא,)) עיגרענע רערעג

 :עג ענעדישראפ געײג טײצ רעכעלנײװעג רעד גיא יװ םיויעה ?רע טמוק

 ,רָאלק רעבירעד, ןיא ,טרעטילּפשעצ כעלריימראפמוא גטכיש עכעלטפאשלעז

 +לא רעד טימ גריפנֶא קיטייצכײלג טינ גענָאק ,נמארקָאמעדלאיצאס ,רימ זא

 םינ גענָאק רךימ ,גטכיש עלענָאיציזָאּפָא ענעדיישראפ גנופ טייקיטעט רעוויט

 .ףֵנָא םינ גענָאקי רימ ,מארגָארּפ-טײקיטעט עװישיזָאּפ ניק יײז ראפ נריטקיד

 גפמעק גָאט םא גָאט גופ םראד עמ םינאפיוא גא ראפ סָאװ םא ,ייז גזייו

 גגרָאז גײלא נױוש גלעװ גטכיש עלארעביל .וד ..גסערעטניא ענעגיא יד ראפ

 טעװ רעכלעװ ,נסערעטניא עטסטנעָאג ערעייז ראפ טמאק נויפקא םמענעי גגעוו

 טייז) "מישזער גשיטילָאּפ רעזדנוא טימ נסיוטשפיונוצ םענָאּפ וצ מענָאּב ייז

 רערענָאיצוילָאװער -נגעװ ,מוראיוזא ,ָאנטראמ טָאה גדייר גּביױהעגנָא 1

 גֹוא ,גנושרעהטסכלעז .יד גפראוּפָארא ראפ םמאק גװיטקא גא גגעוו ,עיגרענע

 'גווישקא םא .,עיגרענע רעלענָאיסעּפָארּפ םא נגָאלשעגּפָארא כײלג ביז טָאה

 זא ,כעלדנעטשראפטשסבלעז ןיא סע !נסערעטניא עטסטנעָאנ יד ךאפ פמאק

 .רנא .א גלארעביל ,גטגעדושס יד גופ פמאק נטימ גריפנֶא םינ גענָאק רימ

 בָאד - ביז טָאה םעד גגעװ טינ רעּבָא ,"נסערעטניא עטסטנעָאנ ,,-ערעיײז ראפ

 גכעלנעמ םער גנעװ ביז טָאה טדערעג !טסימָאנָאקע רעטסװעשַאכ ,טרערעג

 .פָארא יא גטכיש עכעלטפאשלעזעג ענעדיישראפ גופ ?ײטנָא נקימייג גוא

 זעט רעװיטקא) רעקיזָאר רעד םימ עא ,גנושרעהפסּבלעז יד נפראוו

 ,געיגָא ק רימ רָאנ טיג זיא "גטביש עלענָאיציזָאּפָא ענעדיישראפ גופ טײקיפ

 ."ךראגנאווא , גא גייז גליו רימ ביוא ,גריפנֶא טגנידאבמוא גפראד רימ רָאנ
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 ביז גלָאז .דנא .א גלארעביל ערעזדנוא ,נטנעדוטס ערעזדנוא זא ,םעד גגעֹו
 געװ "םישזער נשיטיִלַאּפ רעזדנוא טיס םעגָאּפ וצ םענַאּפ נסיוטשפיונוצ ,,

 גופ רעמ נוא צלא נומ רעירפ גלעוו םעד גגעװ --- ,נילא יײז רָאנ םינ גגרָאז

 :עשרעהטסּבלעז רעד נופ עפונ עטמאאּב יד נוא עפונ יײצילָאּפ יד .נגרָאז צלא
 :ָאמעד ענעטירשעגרַאפנייז נליװ רימ בוא ,"רימ,, רעּבָא .גנוריגער רעשיד

 ,נשטנעמ יד נסיוטש נָא גלָאז רימ זא ,מעד ננעװ גנרָאז רימ נפראד ,נטארק

 עשיטעטיסרעװינוא יד טימס ןיולב ,כעלטנגיא ,נדירפוצ יג גענייז עכלעוו
 ,טעד גגעו קנאדעג גפא ,סעקדנַארַאּפ .װ .זא .א עקסמעו יד טימ ןיולב רעדָא

 מיז פא נעמענ נפראדה ריס סינ גיוט גנונעדרָא עשיטילַאּפ עצנאג יד זא

 רעד רעטנוא םמאק גשישילַאּפ גקיטײזלא אזא גריזיגאגרָא וצ עבאנפוא יד

 :ַאיציזָאּפָא ײלרעלא גוא עלא ײדעק ,ײטראפ רעזדנוא :גופ גנוריפנָא

 נבײהנָא עקאט גלָאז גוא גפלעה גענָאק סעכיוק ערעײז םיול גלָאז גטכיש עלעג

 .םיוא גפראד ךי מס .ײטראּפ רעקיזָאד רעד גוא פמאק גקיזָאד םעד גפלעה
 ,רעריפ עשיטילָאּפ עניזא נטארקָאמעדלאיצַאס רעקיטקארּפ יד גופ גטעברא

 ;ײזלא גקיזָאד םעד גופ געגנוקעלּפטנא עלא טימ גריפנָא גענָאק גלָאז עכלעוו

 ;אפ ַא גריפקיד, שונימ רעקיטײג רעד ניא גענאק גפָאז עכלעוו ,םמאק נקי
 יד ראפ ייס ,גטנעדופס עקיורמוא יד ראפ ייס "מאדנָארּפ:טײקיטעט עוויטיז

 יד ראפ ײס ,נטנאטקעס עטכארּבעגפוא יד ראפ ייס ,סעצמעז ענעדירפוצמוא
 טוילא סבא זיא רעבירעד .װ .א .א .ֹוו .א .א רע-על;קלָאפ עטקידיילאב

 נפראד ײז וצ ע"ײנענעב, זא ,גנוטּפוהאב סװַאיטראמ קיטכיר טיג

 תפ עילאר .רעװיפאגנענ רעד ניא ןיולּב .נטערטסירא רימ

 -עפָאה ערעײז געייזעצ זיול ּב נענָאק רימ ..,סעקדנָארַאּפ יד נופ רעריקסאמעד
 קידגדייר .(ויסרוק רעזדנוא) "סעיסימָאק-גגוריגער ענעדיישראפ פא געגנונ
 שעמאמ ט"ײטש ראם רע ןא ,עפוג טימרעד ווָאניטראמ שזײװרעד ,יוזא
 -ןלָאװערד םענופ עילָאר רעכעלקריװ רעד גגעװ עגארפ רעד גא טינרָאג

 מעוו ,טכא גיא נעמענ םָאד טעװ רעזעל רעד ביוא גוא ."דראגנאווא,, גרענָאיצ

 -לָאפ םואניטראמ גפ גיז רעסע םע רעד גרעװ כעלדנעטשראפ םיא
 :ָאיצילָאװער רעד גופ גאגרָא נא ןיא "ארקסיא ,, יד, :רעטרעוװ:כולש עקידגג

 טּפיוהרעד נוא ,סעקדנָארָאּפ ערעזדנוא טריקסאמעד עכלעוו ,עיציזָאּפָא רערענ

 נסערעטניא יד טימ םיונוצ כיז נסיוטש יז ?פיו פא ,סעקדטָארָאּפ עשיטילָאּפ יד
 נטעּברא רעּבָא ריס .גנורעקלעפאּב רעד נופ נטכיש ענעדיישראפ עמאס יד נופ
 דגובנעמאזוצ נשינאגרָא נגנע ניא כאז-רעטעברא רעד ראפ גטעברא גלעװ גוא

 ;םֹוא רעזדנוא נופ ערעפס יד קידנרעקעמשראפ ,םמאק גשיראטעלָארּפ נטימ

 סייז) "עפונ גנוקריוופוא יד רעטריצילּפמָאק עפוג טימרעד רימ גנכאמ ,גגוקריוו
 "ארקסיא) 'ד :אזא ןיא ריפסיוא נקיזָאד םעד נופ גיז רעסעמע רעד 9
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 סאלק:רעטעּברא םמענופ קיטילָאּפ עשיטסינָאינוי:דערט יד ג3ײה פו א ליװ ;
 צ רעקיטקאהּפ יד ֿסּפָא יזא זדנוא אּב ביז נצענערגאּב סע רעכלעו טיפ)
 :יצרעביא סיוא רעדָא טייקשיירגעגוצ טינ בילוצ ,שינעייטשראפסימ א ביל

 לי ָאלעיד .ּבאר , נוא .קיטילָאּפ רעשיטארקָאמעדלאיצַאס א וצ זיִּב (גנוג
  :רערש א וצ ןיב קיטיִלָאּפ עשיטארקָאמעדלאיצַאס יד גקידעדינרעד
 סָאד ןא ,נרעדעי גוא געמעלא כָאנ יז טרעכיזראפ .ייברעד נוא .רעשיטסינָאיגוי

 לא רעד גיא גרָאּפפיונוצ קידנעטשלופ ביז גזָאל עכלעו ,סעיציזָאּפ , נענייז

 | | * ()) 884014 91/0011011091 .(68 .ז) ייכאז רעניימעג
 -אּפָארּפ רעזדנוא גדנעֹוו וצ םעכיוק רימ גבָאה יצ .רעטייװ גײג רימָאל

 ,עראוא .?גנורעקלעפאב רעד נופ גםאלק עא יא עיצאטינא נוא עדנאג

 ?עקייל וצ סָאד טגיינעג גטלעז םינ נענייז עבלעװ ,נטסימָאנַאקע ערעזדנוא .ָאי
 רעזדנוא נכלעוװ ,סיורָאפ םירש נקיזיר םענעי ניוא נופ ייברעד נרילראפ ,גענ

 +יקע, עסעמע .רָאי 1901 זיב (כערעעב) '1894 גופ טכאמעג טָאה גנוגעוואב
 .-עּפ מענעגנאנראפ גנאפ מענופ געגנולעטשרָאפ גיא לָאמטּפֶא יז גבע? ,"נטס
 "טאהעג כעלקריו רימ גבָאה טלמעד .גנוגעואב רעד גופ בײהנָא מענופ דָאיר

 יד נעװעג בעלצעזעג נוא כעֿפריטאנ ןזיא טלמעד ,סעכיוק .קינײװ רעייהעגמוא

 . ?!עברא יד נשיװצ טעברא רעד ניא גײגוצקעװא גצנאגניא :םייקידנדיישטנא

 .יד ןיא םלמעד ,ריא גופ נעגנוגײנּפָא ייקרעלא גליישרוראפ וצ בראה נוא רע
 :רא םעניא גקיטסעפאב כיז לָאז עמ ןא ,נירעד נענאטשאב עבאנפוא עצנאג

 .עסאמ עקיזיר א גגיוצעגניירא גנונעוואב רעד גיא ןיא טציא .סאלק:רעטעב

 .יד נופ רָאד גגני מענופ רעײטשרָאפ עטסעּב עלא געײג זדנוא וצ ,סעכיוק

 צניװָארּפ .רעצנאג רעד רעביא םמוטעמוא גוא ?ארעּביא ,נסאלק עטעדליּבעג

 רעדָא געמונעגלײטנָא גיוש גּבָאה עכלעוו ,נשטנעמ נציז וצ געגנוווצעג גענייז

 וצ ביז נעיצ עכלעװ ,נששנעמ ,גנוגעוואּב רעד ניא נעמענלײטנָא גליװ עכפעו
 יד םא נעמ טָאה רָאי 1894 ניא געװ ,שייצרעדניא) עיטארקָאמעדלאיצַאס רעד

 יד גופ רענײא .(נטארקָאמעדלאיצָאס עשיסור יד גלייצרעביא טנַאקעג רענניפ

 -עואב לעזדנוא נֹופ גרעלעפ עלענָאיצאזינאגרָא גוא עשיטילַאּפ עכעלטנורג
 :וק עלא עקיזָאד יד גקיטפעשאב םיג נענָאק .רימ סָאװ -- ןיא גנוג

 גנָאז מעד גגעװ רימ נלעו רעיונעג) טעברא עקירעהעג א געמעלא נבעג ,סעכ

 םעכיוק עקיזָאד יד גופ וטייהרעמ עלאקָאלָאק יד .(?טיּפאק גקידרעמייוו םעניא
 וא ,יוזא "רעשעברא יד וצ נײג} ֹוצ םייקבעלגעמ גייק טינ גצנאגניא טָאה

 ניק עליפא נָאק כאז-טגורג רעזדנוא/ נופ סעכיוק יד געיצוצּפָא ראפעג א נגעוו

 -עבעל ןוא עקיטײזלא ,עטכע רעטעברא יד גבעג וצ םא נוא .נײז טםינ דױײר
 -ָאמעדלאיצַאס ,ײנשטנעמ ענענײא,, סיטייג גענייז שינעפנעק עשיטילָאּפ עקיד

 .דע װ !סעטשאּפ עקולווח ,ָא ה- 5



 517 ? גָאט נעמ םראד סָאװ

 עלא םא ,נמכיש עכעלטפאשלעזעג עלא ניא ,לארעּביא נוא מוטעמוא ,נפארק
 גרעדעפּבײרט עכעלדעניא יד גסיװ וצ שייקכעלגעמ א נֹּביג עכלעוו ,סעיציזָאּפ

 רָאנ טיג נששנעמ עניוזא נענייז קיטײג נוא .מזינאכעמ נשיבולעמ רעזדנוא גופ

 :רָא רעד ניא רעמ בָאנ רָאנ ,רעלענאיצאטיגא נוא רעשידנאגאּפָארּפ רעֶד ניא

 ו .טכיזניה רעלענָאיצאזינאג
 :אב רעה גופ גטאלקי עלא גיא טײקיטעט א ראפ גדָאב א גאראפ זיא יצ

 קיפעפשרעטנגיה לָאמארעדיװ ןיא רעד ,סינ סָאד םעז סע רעװ ?גנורעקלעמ

 /;רא יד .נסאמ יד נופ גיימשפוא נשִייכימס םעניפ טיײקיניזטסוװאב גייז טימ

 :גרירפוצמוא נפורסיורא גיא טלאה גוא נפורעגסיורא טָאה גנוגעוואב:רעמעב
 ,ערעדנא אב עיציזָאּפָא רעד נוֿפ עציטש רעד םאא געגנונעּפָאה ,ענייא אב טייה

 רעד נופ גוא גנושרעהטסמלעז .רעד גופ טייקכעלנעמוא רעד גופ גייזטסווװואב א

 ןיולב געװעג גטלָאװ רימ .עטירד יד אב כארק ריא גופ טייקכעלדיימראפמוא
 רעײז טפערט סָאד יװ) נטארקָאמעדלאיצָאס גוא  "רעקיטילָאּפ , טרָאװ נפא
 ;גוא נעמונאּב סינ נטלָאװ רימ נעװ ,(טייקכעלקריװ רעד גיא טפָא רעײז נוא

 .ןדירפוצמוא גופ געגנוקעלפשנא יילרעלא נוא עלא נצונוצסיוא עּבאנפוא  רעזד
 -ָאירבמע נא גופ עליפא כעלקערב עלא נטעבראאט נוא געלמאזפיונוצ ,םייק

 עקינָאילימליפ עצנאג יד ןא ,מעד ננעוֶו טינ גיוש נדייר רימ .טסעפָארּפ גלעג

 נוא סעכַאלעמלאּב עניילק ,נראטסוק ,מושרעוּפ נקידנטעּברא מענופ עסאמ
 זיא סע גכ?עווא גופ דיר יד טרעהענ קיטשרוד קידנעטש טָאװ רעפייװ יוזא
 נײא שטָאכ נזױײװנָא נעד נעמ נָאק יצ רעּבָא .טארקָאמעדלאיצָאק נשי וגעג

 ,נשטנעס נײק גײז טינ לָאז םע גכלעװ ניא ,גנורעקלעפאב רעד גופ סאלק

 נוא טײקיזָאלטכער רעד טימ גרירפוצמוא גענַײז סָאװ ,כעלזיירק גוא גּפורג

 א גומ עדנאנאּפָארּפ רעד ראפ כעלשירטוצ רענירעד גענייז נוא ריקליװ גטימ
 ;עגלא עטסקיטײװעגנָא עמאס יד גופ רעקירדסיוא סלא ,טאזקָאמעדלאיצָאק
 יד ביז גלעטשרָאפ טערקנָאק ל?ליװ סע רעװ נוא ?גטיונ עשישארקָאמעדזניימ
 נכסאלק ע? א יא טארקַאמעדלאיצַאס א גופ עיצאטיגא עשיטשילַאּפ עקיזָאד
 ;ופָא 8 םא גזײװנָא רימ גלעװ םעד ,גנורעקלעפאב רעד גופ גטכיש גוא
 ,םרָאװ גקיזָאד מענופ ניז גטײרּב םעניא געגנוריקסאטעד עשיפ
 רעד נֹופ (נקיצנייא מעד טינ ;כיז טייטשראפ ,רָאנ) לטימ:טּפיוה םעד םא יו
 .עיצאטיגא רעקיזָאד

 נעמ פראד סָאװ נופ, לקיטרא םענוא נבורשעג בוא בָאה --- ,.,"נפראד רומ , 
 -םווא טעװ ודנוא נכלעוו נגעװ ,(רָאו 1901 וימ ,4 רעמונ "ארקסיא) "לנבווהגַא
 -טסגװאב ןוא םינ ?פיוו עלא נוא נקעװפוא, -- ,רעטווװ נסעומש וצ וונעג נעמוק
 עמ .געגנוריקסאמעד עשו טול ָאּפ נופ טפאשנדוול וד קלָאפ מענופ גטכוש עקיניו
 נעמוטש עקוידנווקסאמעד-שיטולַאּפ וד סָאװ ,סעד נופ כוז אב גלאפּפָארא טינ פראד
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  עבוס ּוד .טיוצ רעקימציא רעד ניא קידוװועקערש נוא נטלעז ,כאװש ווא נעניוז

 רעשָוווצולָאּפ רעד טימ נכאמימעלָאש עקיסווברוד סָאד טינ לאלק -- ווא נופרעד
 דעד וצ טיורג נוא קווופ געניוז עבלעוו ,נשטנעמ וד אב סָאװ ,זוא עבוס וד .ריקליװ

 דוא סע --- ,נדיור גענָאק גלָאז ווו רעכלעוו נופ ,ענובירט נייק ָאטונ זוא ,נריקסאמ |
 --?רענדער וד פוא טרעטנומ גוא כעלטפאשנדיול טרעה עכלעוו ,עידָאטידואא גווק ָאטונ

 מרעװ לָאז סע רעכלעוו וצ ,טפארק אזא קלָאפ נוא צעגרע נוא טינ געעז ייז סָאװ

 -ער רעשוסור "רעקוטכעמלא, רעד פא עגָאלקנָא נא טומ בוז גדנעוו ןצ ימ יד נייז

 .-ֹורמ א נפאשאב וצ וועיוכעמ נענווז רומ נוא דנאטשמוא טציא נעניוז רימ ...גנורוג
 ץנובירט אזא --- גנוריגער עשוראצ וד קלָאפ נצנאג נראפ נריקסאמעד וצ פא ץענוּב
 0 | * ?נומויצ עשוטארקָאמערלאוטָאס א ניוז פהאה

 .געננוריקסאמעד עשיטילָאּפ ראפ עירָאטידואא עלאעדיא אזא עקאפי
 .עשיטילָאּפ עקידעּבעל יד נוא עקיטיײזלא יד נעמעװ ,סאלק:רעטעּברא רעד זיא
  רעמ ןיא רעכלעװ ;צלא ראפ רעמ נוא צלא ראפ רעיֶרְפ קישיינ זיא שינעטנעק

 ,םמאק גויטקא ניא נסיװ עקיזָאד סָאד געלדנאווראפ וצ קִיויפ געמעלא נופ
 .טינ "נטאטלווער עקידסעשָאמאמ,,מוש נייק עליפא לָאז (פמאק רעד) רע געװ

 נאס קלאפ נצנאג גר.א פ געגנוריקטאמעד ראפ ענוּבירפ א גוא .גכערּפשראפט

 :רָאפ טיִג םיז געמ נָאק נאגדא נשיטילָאּפ א גָא , .גנוטייצ עשיסורלא נא זיולּב ֿצייז

 םעד שנידראפ עכלעוװ ,גנוגעוואב ניק עּפָארײא רענרעדָאמ רעד ניא .גלעטש

 ,רעקיזָאד עד גיא קעפָאס נָא טרעהעג דנאלסור גוא ,"עשיטילָאּפ נעמַאנ

 גרָאװעג גנאק גיוש זיא עסערּפ יד .עּפָארײא רענרעדָאמ רעד וצ כיוא טכיזניה

 - ביק טרעשאּפעג סינ גנוריגער יד טלָאװ שרעדנא -- טפארק א ןדנוא אכ

 יד נרידיסבוס וצ פא נוא יז נפיוקוצרעטנוא פא ?כור רעשנזיופש רעקילדנעצ
 /םעניא סײג גייק טינ ןיא םע נוא .סיקכרעשששעמ גוא קווָאקטאק ענעדיישראפ

 .גבָארּבעגכרוד טָאה עקערּפ עלאנעלמוא יד זא ,דנאלכור נשירעשרעהפכבלעו
 .+אװרעסנָאק נוא עלאנעפ יד נעגנֹוװצע ג טָאה נוא רעסעלש-רוזנעצ יד
 יד גיא .יוס געװעג זיא יוזא .ריא גנעװ נדיײר גפָא גלָאז יז ,נענאגרָא עוויט

 רעטיירב לָאמ ?םיװ גיא גוא .ןרָאי רע80 יד ניא עליפא ייס ,נרָאי רעדזס0

 נענעײל ֹוצ טיײרג נעניז עכלעװ ,נטכיש-קלַאפ ענעי טציא נענייז ךעפיט נוא

 גוא נבעל וצ יוזאיופ ,ריא גופ געגרעפ וצ כיז נוא עסערּפ עלאנעלמוא יד

 ביז טָאה רעכלעװ ,רעטעברא גא גופ קורדסיוא מעד קידנצונאב ,ינבראטש

 טאמער עשיטילַאּפ יד ,(7 רעמונ) "?"ארקסיא ,, רעד וצ ווירב א טימ טעדנעװעג

 יד יװ ,גנורינער רעע ד גנורעלקרעדײעמַאכלימ אזא טקנוּפ גענייז נעגנודיק

 .יד גוא ,טנאקירּבאפ מעד עמָאכלימ נרעלקרעד נעגנוריקסאמעד עשימָאנַאקע
 :א3 עשילארָאמ ערעסערג א צלא  טָאה גנורעקקרעד:עמַאכלימ עקיזָאר
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 =ער עקיזָאד יד ןיא םע רעקראטש גוא רעטיירּב .פָאװ ,;גנוטייד
 עג רעד ןיא םע רענעדיישטנא גוא רעקילָאצליפ סָאװ ,עינאּפמאק-גנוריקסאמ

 ,עמָאכלימ יד טרעלקרעד רעכלעװ ,סא5ֿק רעכעלטפאשלעז

 געגנוריקסאמעד עשיטילָאּפ יד .עמָאנלימ יד נּבײהוצגָא ײדעק
 וצ נעלטימ עקיטכעמ יד גופ רענײא כיז ראפ גײלא גיוש רעבירעד גענײז

 םאֹּב נעיצוצּפָא נעלטימ ,גנונעדרָא עכעלטניפ יר נריזילארָאמעד

 נעײז וצ נעלטימ ,עטעדניּבראפ עקילײװטײצ רעדָא עקילעפוצ עגייז עניוס
 ;פםבלעז רעד גיא רעמעגלײטנא עקידנעטש יד נשיװצ יורטוצמוא גוא עניס

 | .מכאמי רעשירעשרעה

 טײצ רעזדנוא גיא טעװ סעכיוק ערענָאיצוילָאװער יד גופ דראגנאווא נא
 כעלקריוװ נריוינאנרֶָא םעװ עכלעװ ,ײטראּפ יד ןילב גרעװ גענָאק

 "עשיקכַאפלא , ;טרָאװ עקיזָאד סָאד גוא .געגנריקסאמעד עשיקלָאפל?א

 גופ רעריקסאמעד טײהרעמ עלאסָאלָאק יד .טלאהניא גמיורג א רעײז טָאה

 געמ םראד דראגנאווא נא נרעװ וצ יײדעק גוא) םאלק גשרעטעברא-טינ מעד

 יטלאק גוא רעקיטילָאּפ ערעטכינ גענַײז -- (גסאלק ערעדנא געיצוצ עקאט
 גרעפעגמוא םינ יװ ,טנכײצעגסיוא גסייװ ייז .נשטנעמ עכעלפּפעשעג עקיטולּב
 . טדערעגּפָא גוש ,נטמאאב נטסנעלק גפא עליפא "כיז נגָאלק , וצ ןיא סע כעל

 וצ נדנעװ כיז גלעװ יײז גוא .גנוריגעד רעשיסור "רעקיטכעמלא, רעד פא

 עקיזָאד יד ןא ,געזרעד געלעװ ײז געװ ,נאד רָאנ עגָאלקנָא גא טימ זדנוא

 טימ גלעטש רימ ןא ,גנוקריו א גבָאה וצ דנאטשמיא כעלקריװ ןיא עגָאלקנָא

 גיא טפארק אזא גרעװ וצ ײדעק .טפארק עשיטילָא פ א רָאפ כיז
 נטעברא קידסענַאשקא נוא כאסא נעמ פראד ,נענָאזרעּפ עקיטייז גופ גגיוא יד

 -רענע נוא ט"קויטאיציניא ,טײקיגיזטסּוװאב רעזדוא גרעכע ה וצ פא

 רעד פא "דראננאוא , ?טיװק סָאד געננעהוצפוא גונעג טיג ןזיא וצרעד .;עיג
 ,ךראגרעירא םענופ קימקארּפ גוא עירָאעמ

 58 בעלקריװ גופ גנוריזינאגרָא יד כיז פא געמענ גפראד רימ ביוא .רָאנ
 :סיוא כיז טעוװ סָאװ גיא זיא ,גנוריגער רעד גופ געגנוריקסאמעד עשיקלָאפ

 םעװ -- ?גנונעװאּב רעזדנוא נופ רעטקאראכ:נסאלק רעד סלמעד נקירד

 :בָאנ רעקידרעפייא ?כייס גייז טיול טינ רעד ןדנוא אב גיוש טנערפ 2וא גנעדפ

 .---."פמאק גשיראֿפעכַארּפ גמימ רנוּבנעמאזוצ גשינאגהֶא גננע. משנופ רעגלָאפ
 גריזיגאגרָא געגנוריקסטאמעד עשיקלָאפלא עקיזָאד יד סָאװ ,גירעד .עקאט .טָא

 .,גנארפ עלא גופ גנושכיולאּב יד סָאװ ,נירעד -- ;נפארקָאמעדלאיצָאפ ,רימ

 גא גיא גרעװ גּבעגעג טעװ ,עיצאטיגא רעד כרוד גפיוהעגפוא נרעװ עכלעוו

 וד ראפ כעלעכָאנאה םוש גָא ,טמייג נשיטארקָאמעדלאיצַאפ גמלאָהעגסיוא

 -- ;מויסקראמ םענופ נעגנקפירקראפ עקידנװיקעב-טינ גוא עקידנוויקַשּב



 .טארגָארּפ גוא ץיב אזינאגרָא ,קקטקאט .ףראגנאווא סלא ײשראּפ רעד ראפ פאק 11 0

 .,וטראּפ יד טעװ עיצאטינא עשיטילַאּפ עקיטייזלא עקיזָאד יד גריפ סָאװ ,גירעד
 ףא םירגנָא םעד ײס סעצנאג ראּבסיירעצימינ גיא יא טקינייראפ עכלעוו
 :רעד ערענָאיצילַאװער יד ייס ,קלָאפ גצנאג םענופ נעמָאג םעניא גנוריגער רעד

 :טסּבלעז עשיטילָאּפ נײז .יּברעד קידנטיהּפָא ,טאיראטעלָארּפ מענופ גגווצ

 :-עטעּברא מענופ פמאק נשימָאנָאקע נטימ גנוריפנָא יד ייס ?טייקידנעטש
 יקע יד טימענײז נסיוטשנעמאזוצ עשוײכיטס ענעי גופ גנוריזיקיטוא יד ,םאלק ,

 : גיירא רענאל רעזדנוא גֹיא וצ געיצ גוא םוא גּבייה עכלעוו ,סרעטאטאולּפט
 | !טאיראטעלָארּפ נטכיש עיינ נוא עיינ

 :ָאנָאקע מענופ גכירטש עשיטסירעטקאראכ עסאס יד נופ רענייא רעבָא

 .סָאר :רעמ בָאנ -- גנודניכראפ עקיזָאד יד גייטשראפ טינ סָאד רָארג זיא מזימ

 טענופ שינעפרעדאּב רעקידנעגנירה עמאס רעד גופ גלאֿפנעמאזוצ עקיזָאד
 עיצאטיגא רעשיטילָאּפ יכרוד גנווצרעד עשיטילָאּפ עקיטיײזלא) טאיראטעלָארפ
 ;גימעגלא רער נֹופ שינעפרעדאב רעד גוא (נעגנוריקפאמעד עשיטילָאּפ נוא

 .רָאנ טינ סיוא ביז טקירד גיימשראפ טינ סָאד .גנוגעואב רעשישארקָאמעד

 ,הלק גפא כיז נםוראפ םעניא כיוא רָאנ ,סעזארפ "עשיװָאניטראמ , יד ניא

 ףָאד ירד טימ שיטנעריא גיִז גטיול ןיא סָאװ ,טקנוּפדנאטש גוועסאלק טשרעמ

 .פעמ יר מער ננעװ םיוא ביז נקירד סע יוזאיו ,לשָאמעֿפ ,טָא .גזארפ עקיז
 .רעד, * ':"ארקסיא; 12 רעמונ ניא ווירּב "נשימָאנָאקע , םענופ םירּבאב

 . שעדיא יד גצאשרעביא סָאר) "ארקסיא} רעד נופ רעלעפ-טנורג רעקיבלעז
 - גנעװ גגנארפ יד ניא טײקנטלאהעגסיוא טיִנ ריא גופ עכיס יד ןיא (עינָאלַא

 טכעלטפאשלעזעג עגעדיישראפ ֹוצ עיטארקָאמעֶדלאיצַאס רעד נופ גגווצאב רעד
 - -ובשזעכ עשיטערָאעט נופ םליה רעד שימ קידנזײפ .געגנוטכיר גוא נסאלק

 .,גבאגפואייטראפ יד גופ סקוװ, םענופ םליה רעד טימ טינ נוא) *...םענ
 - גקידלאּב גנעװ עּבאגפוא יד, ("*...יטראּפ רעד טימ געמאזוצ גסקאוו עכלעוו

 עצנאג יד,סיוא טזײװ ,קידנליפ נוא מזישוילָאסּבא נגעק םמאק מוצ גנאגרעּביא

 רעקיטציא רעד אב רעטעברא יד ראפ עבאגפוא רעקיזָאד רעד נופ טייקרעווש
 ירד ראפ זא ,קידנסיװ םנכײצעגסױא רָאנ ,קידנליפ רָאנ טינ גוא) *...עגאלכאז

 . רעד שומ "ארקסיא, רעד גיא טביולרעד םונ זדנוא טָאה טרָא גוא לגנאמ רעד *

 -קאראב טסכעה נטסימָאנָאקע וד ראפ גקווָאד םעד פא גרעפטנע וצ טייקוונעג רעלופ

 וד לייװ ,נענישרעד זיא רע סָאװ ,סָאד םיורפעג רעייז טָאה זדנוא .ווירב נשיטסורעט

 רעד גוא טקנוּפדנאטשינסאלק םענופ טיוקנטלאהעגסיוא טינ רעד נגעוװ געיירעדייר

 ענערוושראפ עמאס גופ גוא גנאל/ נופ נווש געגנאגרער ודנוא וצ נענייז "ארקסיא ,

 נטמערופעגסיוא נא רעדָא טייהנגעלעג עקידנסאּפ א טכוזעג ויולב נבָאה רומ גוא ,נטיוז

 בוא .רוא פא נרעפטנע וצ וירעק ,גנוקודלושאב רעקידנעייגמורא רעד נופ קורדסיוא

 .א טומ ראג ,גנוקודוטמראפ טימ טינ טניוװעג רימ נענווו נלאפנָא פא נרעפמנע

 טל; א | ' | ,לאפנשירטנַאק

 י רייע
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 רעדײא ,רעװש רעקינײװ נײז וצ עכאנפוא עקיזָאד יד סיוא טעז רעטעברא

 ,רעדגיק ענײלק נגעװ גגרָאז עכלעװ ,נטנעגילעטניא "עשימָאנָאקע, יד ראפ

 -?עװ ,נעגנורעדָאפ ראפ עליפא כיז גגָאלש וצ םיירג גענייז רעטעברא יד ?יײװ

 :ראמ נכעלסעגראפמוא םענופ כארּפש רעד טימ קידנדיײר ,שינ גכערּפשראפ עב

 קידנּבָאה טינ רָאנ; ..("נטאשלוזער עקידסעשַאמאמ, םוש גייק ,נווָאנימ
 םעד ראפ סעכיוק נעלמאזנָא רעטײװ גסָאז יז זא ,נטראװ וצ דקֹוְדעג נייק

 :עיר וד גיא עטעדניבראפ נכוז וצ ""ארקסיא, יד נָא טבייה ,פמאק נקיזַאד

 .."צנענילעטניא רעד נופ גוא גלארעביל יד נופ

 וצ !רֿפורעג; רעדיוושעי ראלראפ גױש כעפקריוו נבָאה ריס ,ָאי ,ָאי

 גבָאה "סרעכאמזמעלָאש , ייקרעלא סָאװ ,טייצ רעכעלקיקג רענעי םא '"נטראװ ,

 גרעהפוא נלעוו גטסימָאנַאקע ערעזדנוא נעװ ,טגָאזעגוצ גנאפ:גנאפ גיוש זדנוא

 םעד גקיטכעראּב ,רעטעברא יד פא טייקנענאטשעגּפָא ר עי ז נפראוווצפורא

 טשרעמיולק טלעפ רעטעכרא יד אֹּב ןא ,מעד טימ עינרענע רעייז גופ ?גגאמ

 אב םראד סָאװ גיא ;גטסימָאנָאקע ערעזדנוא אב גנערפ גלעוװ רימ ,סעכיוק

 גקיזָאד םעד ראפ רעטעברא יד כרֹוד םעכיוק גופ גנו?מאזנָא יד גייטש

 נופ גנויצרעד רעשישילָאּפ רעד ניא זא ,כעלגיישראוו טינ געד ןיא ?"םמאק

 ;לקע רעזדנוא גופ גטײז על א ַײז ראפ גריקסאמעד םעניא ,רעטעברא יד

 רעד ראפ דָארג ןא ,רָאלק טיג נעד ןיא יצ ?גנושרעהטסבלעע רעטפאה

 יד גיא עטעדניבראפ, קיטײנ עקאט ןדנוא געניײז טעברא רדעקיוָאד

 וצ טיירג גענײז עכלעװ ,"צנעגילעטניא רעד גופ גוא נלאהעביל יד גופ געייר

 פא שראמ גשיטילַאּפ מענומפ געגנוריקסאמעד יד טיס ןזדנוא טימ כיז גלייט

 עד יצ ?.װ .א .א נפנעדוטס ,רעקימסיטאשס ,רערעל יד ףא ,סעצמעז יד
 ראברעדנּוװ עקיזָאד יד ניטשראפ וצ רעװש יוזא גוש םעמשעּב עקאט זיא
 ;ופ גיוש דָארלעסקא .ּב.5 טינבכייא וצ טעניט נעד יצ ?"קינאכעמ עקיצגוק,
 ;:ידמוא רעדָא עשקעריד נוא דעגנעהנָא נברעורעד וצ עּבאגפוא יד, * :רָאי 7

 :םינ יד נשיװצ גטארקָאמעדלאיצַאס עשיסור יד כרוד עטעדניּבראפ עטקער

 :ברוד כעלכאזטּפיוה נוא צלא גופ רעירפ טזײלעג טרעוו גסאפק עשיראשעלָארּפ

 טאיראטעלָארּפ םעניא םײקישעפ רעשיטסידנאנאּפָארּפ רעד נופ רעטקאראכ
 ;טסעדנופ כיז נלעטש נטסימָאנַאקע עקידעּביא יד גוא וָאניטראמ גוא ?"עפוג

 נעלמאזנָא ר עיר פ נפראדרעטעּברא יד זא ,יוזא כאז יד רָאפ צלא כָאנ נגעו |
 :ָאנַאקע , נא כרֹוד (קישילָאּפ רעשיטסינָאינײדעפ א ראפ) סעכיוק כיז ראפ
 כָאגרעד גוא ,"גנורינער רעד טימ נוא מיטאכעלאב יד טימ פמאק גשימ

 א

 .קאט בוא גבאגפוא עקוטווצמנויה יוד גגעו ענארפ רעד וצ, רושָארב גוו .ז *
 יד ער .17--16 ו"ז ,1898 ,ץעווענעשו /"גטארקָאמערלאיצַאס ץעשוסור יד בופ קו
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 :"עד) רעשיטסינָאינויײרערט רעד נופ ,סיוא שזייװ --- ,"נייגרעּבירא, ניוש
 0 !מייקויטקא רעשיטא-קָאמעדלאיצַאס וצ "טייקוויפקא רעד נופ גנּגיצ

 טייג -- ,נטסימָאנָאקע יד רעפטײװ נּביירש --- ,נשינעכוז עריא ניא..,,-

 .קידגשוטראפ ,טקנופדנאטש-נסאלק םמענופ ּפָארא גטלעז טינ "ארקסיא , יד
 :םאזנימעג יד נאלפ נמשרע נפא קידנקורסיורא גוא גכורפשרעדיוטנסאלק וד
 יד גוא  סעּביס יד םאגאה ,גנוריגער רעד טםימ טיײקנדירפוצמוא נופ טייק

 "יעטעדניבראפ , יד אב גענייז םייקנדירפוצמוא רעקיזָאד רעד נופ עגיירדאמ

 :קסיא,, רעד גופ געננווצאב יד ,לשַאמעל ,גענײז עניוזא .ענעדיישראפ צנאג

 - ,םיצירּפ יד וצ טגָאז , ,טשרעמיולס ,"ארקסיא, יד ..,"עוופמסמשז רעד וצ "אר

 םעד דאצימ פליה ,סעװָאדענ-גנוריגעד יד םימ גדירפוצ םינ געגײז עכלעוו

 םעד גגעװ טרָאװ נײא נײק ײברעד גלאפ טיִנ טוָאל גתא ,,סאלקירעטעברא

 רעד ביוא ."גנורעקלעפאב רעד גופ נטכיש עקיזָאד יח נשיווצ םיירטשננסאלק

 -םעז יד נֹוא גנושרעהטסכלעז ידע געלקיטרא יד וצ גדנעװ כיז סעװ דעזעל
 -נײש ראו ,נדײר סע עכלעװ נגעװ ,(?ארקסיא , 4 נוא 2 .םונ) ייעווטס |

 .קיטרא עקיזָאד יד זא ,נעזרעד רע טעװ ,וירב םענופ מםירבאכעמ יד ,נע5

 רעד וצ גנורינגער רעד נופ גנויצאּב רעד טעמריוװעג נענייז * געל
 . רעד וצ ,"עופסמעז רעשיטארקַארויפ:שידנאטש רעד גופ עיצאטיגא רעכייוו ,

 טדער לקושרא מעניא ,"נסאלק עכעלגעמראפ יד גופ עליפא טייקיפעטסבלעז ,,

 גער רעד נופ םמאק נפא קיטליגכיילנ גקוק טיג רָאפ רעטעברא דעד זא ,כיז

 נטראוהצקעװא נדאלעגנייא גרעװ סעצמעז יד גוא ,עװטסמעז רעד נגעק גנוריג
 ;ינער רעד ראפ נגעװ ,טרָאװ פראש גוא טראה א גגָאז וצ גוא דײר עכייוו יד

 -ָאס ערענָאיצװילַָאװער יד גלעטשקעװא םיײרג רעצנאנ רעד ניא כיז םעװ גנור
 סענופ םירבאכעמ יד םיקסאמ טינ ָאד גענײז סָאװ םימ .עישארקָאמעדלאיצ
 טיג טעװ) רעטעברא רעד ןא ,ײז גענימ יצ .טסוװאב םינ זיא -- ?װירב

 -ארקָארויב:שידנאטש , גוא "נסאלק עכעלנעמראפ, :רעטרעװ יד ?נייטשראפ

 ;רא סעצמעז יד נסיוטשרעטנוא סָאד זא -- ?"עוופסמעז עשיט

 רעח נופ גנוצאש-עּביא, נא זיא רעטרעװ עפראש וצ עכײװ נופ גייגוצרעּב
 :עלמאזנָא, גענָאק רעטעברא יד זא ,רָאפ ביז ײז גלעטש יצ ?"עיגָאלָאעדיא
 .גסיװ טינ גלעװ ײז בוא ,מזיטוילָאסכא טימ םמאק גראפ "סטכיוק ביז גיא

 סָאד ?עװטסמעז רעד וצ כיוא טזישוילָאקבא םענופ גנווצאב רעד נגעוו

 / ?באכעמ יד זא :סנײא רָאנ ןיא רָאלק .טסוװאּב טיג לָאמארעדיוז פּביילב צלא)
 :ָאס רעד נופ גכאנפוא עשיטילַאּפ יד רָאפ טפאהלּפעג רעײז כיז גלעטש טיר)

 טקורדעגּפָא זיא (8 רעמונ "ארקסוא) נעלקיטרא עקיזָאד יד נשי װצ נוא *

 עז) .פרָאד רעודנוא ניוא נעמזינַאגאטנאדנסאלק וד נגעװ לעוצעפס לקיטרא נא נעוועג

 .(.דער .088 טייז דנאב :קיוָאד םעד ניא ?"םמוטרעווּפ סָאד גוא ווטראּפ-רעטעברא יד;
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 "אוא קנופ, :עזאדפ רעײז נופ סע ןיא רערָאֿלק כָאנ .עישפארקאמעדלאוצ

 יד ןיא ("געטזינַאנאפנאגנסאלק יד טלקנטראפ סָאװ ,אזא) כיֹוא .ה.ד)

 "נא ."גנוננעװאב רעשישנעדופס רעד וצ ?יוא "ארקסיא) רעד נופ גנויצאב

 :רעד וצ עיצארטסנַאמעד רעכעלשנפש נא כהוד רעטעּברא יד נפוד וצ טָאטש

 :םעװעדליװעצ נוא נלאדנאקס ,נטאטדלאווג גופ לאווק רעסעמע רעד זא ,נרעלק

 "ארקסיא,) גנוריגער עשיסוד יוד רָאנ ,טפאשנטשנעדוטס יד םינ ןיא םייק

 טעניא עריקכ א נקורדּפָא טפהאדעג ,סיוא טזײװ ,רימ נּבָאה -- *,(2 רעפונ

 ;לאיצַאס םיורא נגָאז נעקגאדעג עכלעזא גוא !"?סומ .ּבאר , רעד גופ טְסיינ
 -עעשעגיטראמ גוא רעלארוװעפ יד כָאנ ,רָאו 1901 טסבראה גיא גטארקַאמעד

 'א ,סױרא טזײװ רעכלעװ ,ניששמוא נשיטנעדופס םעיינ א װערע "שי

 טסעפַארּפ םענופ 'טײקשיייכיטס} יד טנגָאי טיּבעג גקיזָאד םעניא בוא

 רעֶק טימ גנוריפנַא עקיניזטסוװאּב יד רע בי א גנושרעהטסּבלעז רעד גנעק

 יד גופ גנוּבערפמש עשיייכיטס יד .עישארקָאמעדלאיצַאס רעד דאצימ גנונעוװאּב

 בדוד גגָאלשעג גרעװ עכלעװ ,גטנעדופס יד ראפ כיז געמענוצנָא רעטעברא

 טײקיפעט עקיעזטסנװאּב יד רעּביא טנָאי ,נקאזאק כרֹוד נוא ײצילַאּפ רעד

 | !עיצאזינאג-ַא רעשיטארקָאמעדלאוצַאס רעד נופ
 .ופ מירּבאכעמ יד רעפייוװ נּביירש --- נעלקיטרא ערעדנא גיא ,כָאד נוא;

 גוא גסימָארּפמָאק ײלרעלא םראש ""ארקכיא , יד טלייטרוראפ --- ווירב םענ

 יד נופ גנוריפוא עטנוארעלַאש:טינ יד נקידייטחאפ וצ ,לשָאמעל ,םיורא טערט
 אזא טימ כעלניװעג גרעלקרעד עכלעו ,נשטנעמ יד נטאר רימ ,"גטסירעג

 נטיהגדײשראפטננונניימ יד כעיוקימ קיניושכײל יוזא גוא טײקרעכױטסּכ5עז

 :נדיישראפטגנוניימ עקיזָאד יד זא ,נטארקַאמעדלאיצַאס ענרעדָאמ יד נשיוװצ

 -גײק םינ גנקיטכעראב נוא עכעלטנועװ גייק טינ טשרעמיולק גענײז גטייה
 עקיזָאד יד רעּביא נָאפ טבארמ א קירעהעג יװ גלָאז ײז זא --- ,גנוטקאּפש

 :ךעד טימ נלָאז עיצאזינאגרָא ניא גיא זא ,כעלנעמ נעד זיא יצ .רעטרעז

 יד גנכאמ רָאלק נופ כאז רעד גיא ןזא ,נגָאז סָאװ ,נשטנעמ נטעּביא גלָאפ

 ,גסאלק ענעריישראפ עמאס יד ראפ גנושרעהטסבלעז רעד נופ םייקכעלטנייפ

 רעד וצ עיציזַאּפָא רעד טימ רעטעביא יד גכאמ טנאקאּב גופ כאז רעד ניא

 גָאפעג כָאנ ריס נּבָאד נמכיש ענעדיישראפ עמאס יד דאצימ גנושרעהטסּבלעז

 כאז רעקיזָאד רעד ניא געעז עכלעװ ,נשטנעמ גוא --- ,קיגײװ ראּב-עדנגװ
 :אקע ,-נופ עירָאעפ רעד טימ םימָאיּפמָאק א ,סיוא טזיײװ ,?סימָארּפמַאק , א

 / ?"גנורינער רעד טימ גוא מיטאּבעלאב יד טימ פמאק נשימָאנ

 .דרערד .09 . ,1+צ ,קרעװ .ז *

 .ד ע ר ,40 גנוקרעמאב ,דנאב .גקווָאד טעד עו 5
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 טפמאק-נסאלק םעד גגָארטוצנײדא םייקישיינ רעד נגעװ טדערעג גבָאה רימ

 ?אבטמירעױּפ רעד גופ גָאטרָאי נמסקיצרעפ נטימ גנודניּבראפ ניא םדָאד יא
 נשיװצ םעלָאש גײק גײז טינ גָאק םע ןא ,םערד גגעװ גוא ,(8 רעמונ) גנויירפ

 .םימ גנודניּבראפ גיא גנושרעהטסּבלעז רעד נוא גנוטקאוהאפיטסּבלעז רעד

  ףעד פא נלאפעגנָא גענַײז רימ ;(4 רעמוג) מודנארָאמעמ נעמייהעג סעטיוו

 עכלעװ ,גנוריגער רעד גופ נוא רעציזאבדרע יד גופ טיײקשירעמיטנגײבײל

 טסירנאּב נּבָאה נוא (8 רעמונ) צעזעג מעיינ גפימ גנודגיּבראפ יא ,ײז .טניד
 גלָאז יז ,סעצמעז יד קידנקישומרעד ,רָאפנעמאזוצ גקסמעז גלאנעלמוא עד
 -- ;(8 רעמונ) פמאק ןצ נסעלדאטשיה עטקירעדרינרעד יד נופ גייגרעּבירא
 ניפשראפ וצ נביױהעגנָא גבָאה עכלעװ ,גטנעדופטס יד טקישומרעד נבָאה רימ

 / ,(9 רעמונ) םיא וצ רעבירא גענייז נוא םפמאק גשיטילָאּפ גופ טיײקיטיינ יד
 ,שינ עדליװ) סָאד גנסימשעג רימ נּבָאה םייצ רעקיּבלעז רעד ניא נוא

 :נעדֹוטס זיולּב , א נופ רעגנעהנָא יד גזיוועגסיורא נּבָאה םע סָאװ ,?גיימשראפ
 וצ ?ײטנָא טינ גטגעדוטס יד גדאקעגניא גבָאה עכלעװ ,גנוגעוואב "רעשיט

 ;ופ םורפוא טעד כעיוקימ 8 רעמונ) סעיצארטטנַאמעדטנסאג יוד גיא נעמענ

 + שיואמ נט:10 גופ טפאשנטנעדוטס רעװקסָאמ דעד גופ שעטימָאק:ריפסיוא םענ
 ."סעמיולאב עקיניזמוא , יד טריקסאמעד נּבָאה רימ -- (?ארוועפ 10:29)

 רעד נופ נשטנעמ עטציפשעגרעּביא עלארעּביל יד גופ "סעיווצ עשירענגיל , נוא
 :.ראפ רימ נּבָאה טײצ רעקיּבלעז רעד גוא נוא 8 רעמוג) "אײסָאד , גנוטייצ

 - םיז טָאה סָאװ ,רעמאקיעיציזיווקניא םגנוריגער רעד גופ געוװעדליוו סָאד טנכייצ

 ;נ"עלעג נוא נרָאסעפָארּפ עטלא יד טימ ,נטארעטיל עכעלרירפ יד טימ טנבערעצ,

 נָא רעשייװצילָאּפ רעד, :8 רעמונ) "סעצמעז עלארעביל עטסּוװאּב טימ ,עט
 / גנוטיידאּב עסעמע יד טריקסאמעד נּבָאה רימ---;("רופארעטיל ךעד םא אפ
 מענופ .גנונעדרָאנײלױװ רעד ראפ גרָאז רעשיכולעמ ,, גגעוו מארגָארּפ רעד נופ
 :עקרענא עלופטרעװ}, יד םסירגאב גבָאה נוא "רעגייטש-נבעֿפ נשרעטעברא

 .גענערָאװאב וצ סיורָאפ נביוא .גופ געמרָאפער טימס רעסעב ןיא סע, זא ,"גנונ

 ."עטצעפ יד םא ביז גטראווהעד ֹוצ רעדיײא ,נטנוא גופ נעגנורעדָאּפ .עכעלנע
 -.גשנאטסעטָארּפ רעקיטסישאטס יד טרעטנומענפוא נבָאה רימ- --- ;(6 רעמונ)
 רעמונ) רעכערבקיירטש רעקיטסישאטס 'יד טלדאטעג נבָאה גוא (7 רעמונ)

 .טענופ גנולעקנוטראפ א קיטקאמ רעקיזָאד רעד ניא גײא טעז סע רעװ 9

 27 נטימ םימָארּפמָאק א גנא גנייזטסוואב:נסאלק סטאיראטעלָארּפ

 :ָאסּבא טייפשראפ רע זא ,סיורא עפוג טימרעד טזײװ רעד -- ,מזילארעּב
 רע זא גוא מארגָארּפ-"ָאדערק , רעד גופ גנושידאב עסעמע יד םינ טוי
 רע ?פיװ ,סארדגָארּפ עקיזָאד יד עקאש כרוד שיטקאפ טריפ
 רע טּפעלש עפונ טימרע ד לײװ ,ראפרעד !גגָאזּפָא טינ ריא נופ כיז לָאז
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 מיטאּבעלאּב יד םימ םמאק נשימָאנַאקע) נא וצ עיטארקָאמעדלאיצַאס יד

 ,םבזילארעביל נראפ ּפֶא סע ר תא ?גנוריגער רעד פימ נוא

 2 ו/ט עי גיא נשימוצנירא כיז ויטקא עבאגפוא רעד נופ ביז קידנגָאזּפָא

 :ָאמעדלאיצַאס יד ,ענ ײז געמיטשאב וצ גוא ענארפ  'ירעלארעביל, רעד

 ,ענארפ רעקיזָאד רעד וצ גנווצאב ,עשיטאהק

 לָאמאכָאג ,"רעּבײרט:סעליכער; לָא מא כָאב (וװ

 ."סרעטאקיפיטסימ},

 טרעפטנע עכלעװ ,"ָאלעיד .ּבאר, רעד גרעהעג רעטרעװ עכעלפעה עקיזָאד יד

 .גטיירגוצ גמקעריד ומוא, ניא יז נקידלושאּב רימ סָאװ ,פורעד נפיוא אזא פא

 רעד נופ גייצקרעוו א גיא גנוגעוואב:רעטעּברא יד נעלדנאווראפ וצ םא נדָאּב א
 :אּב ?ָאלעיד .ּבאר , טָאה טייקידסעמימפ ריא יא .?עימארקָאמעד רעזאושזרוכ

 יד ;?אפסיורא רעשיטילָאּפ א זיולּב זיא גנוקידלושאּב עקיזָאדיד זא ,גסָאלש
 זדנוא םא גדײרוצנָא נסָאלשאּב ,סע טסייה ,נּבָאה רעקיטאמגָאד עזייּב עקיזאר

 יװ ,םענעגנַאמוא רעמ ניײז נעד נָאק סָאװ זיא ,וג :נבאז עמענעגנָאמוא ייקרעלא

 כיז טקורה טָא ןיא ?עיטארקָאמעד רעזאושזרוּב רעד גופ גייצקרעװ א גייז ֹוצ

 "טעליכער עטצוּפעגוצ טינ כאז גייק טימ , :"עשָאכקאה , א טפירש נטעפ טימ

 ,}) יידאראקסאמ, ,(91 ,ז) ?עיצאקיפיטסימ, ,(80 .ז ,"גרָאפנעמאזוצ יײװצ;;)

 עליפא זיא יז מאגאה) "ָאלעיד .ּבאר , יד כיז טרעזייּב ,רעיּפוי יװ טקנוּפ .(8
 :ייוװרעד ,טכעדעג טינ ןיא יז ?ײװ ,ראפרעד עקאס (גרעטיּפוי םא כעלנע קינייװ

 יא כיז נטכארטוצניירא םייקיייפמוא יד נעיירעלדיז עטלײעגעריא םימ קידנז

 א טפראדעג ?סיּב א כָאד טלַאװ עמ גוא .רענגעק עדיא נופ גנאגמעקנאדעג םעד
 ראפ כיז גקב רעדיװט עי סָאװראפ ,גייטשראפ ֹוצ יידעק ,נָאפ טכארט
 גנורעדינרעד רע דיװ עי ,גנוגעװאבינסאמ רעד נופ טטײקשייכיטס רעד

 רעשישסינָאינ:דערט א וצ ןיּב קיטילָאּפ רעשיטארקָאמעדלאיצַאס רעד ;ופ
 :ױעפעברא יד געלדנאוראפ וצ םא גדָאב םעד גופ גנושײרנצ א עקאט ןיא
 עשיייכימס יד .עיטארקָאמעד רעזאושזרוּב רעד נופ גייצקרעװו א  ניא גנונעוואּכ
 טפאשאב נוא) גםאשאב וצ קִויפ זיא כיז ראפ גיילא גנונעוואב:רעמעברא

 ;ֿפֲאּפ עשיטסינָאינוי:דערט יד נוא ,מזינָאינוי:דעדש זיולב (כעלדיימראפמוא
 -ענרא םענופ קישילַאּפ עזאושזרוב א עקאמ זיא םאקק:רעטעברא םענופ קיט
 ;וא םמאק גשיטילַאּפ מעניא םאלקירעטעברא םמענופ ?ײטנָא רעד .םאלק-רעט
 קיטילַאּפ נײז טינ לאלק בָא פכאמ עיצוילָאװער רעשיטילָאּפ א גיא עליפא
 .קיטילָאּפ עשיטארקָאמעדלאיצַאס גייק ראמ

 :ארקַאמעד עזאושזרוב יד יא ?א?כיכ ןא ,סיוא כיז טכוד ?ָאלעיד ,טאד,
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 עכעלקילג *,(82 .ז ,"גרָאפנעמאזוצ ייװצ,,) "םָאטנאפ, א דנאלסור ניא עיט

 נוא ?גילפ נרעטנוא ּפָאק מעד ײז נט?אהאב ,סיורטש א יװ טקנוּפ !נשטנעמ
 ,גטסיצילבוּפ עפאקיהאר .ײר יד .מורא צלא םדניוושראפ גופרעד זא  ,געניימ

 :עצ רעד רעביא םמוורט רעײז גנעװ געמעלא שעדיוכ גרעי נָא נגָאז עכלעוו

 -גוטייצ עלארעביק יר יד ;םזיסקראמ םענופ גנודניוושראפ עליפא גוא גנולאפ
 ליפ גוא '"יטסָאמָארעװ עיקסור , ,"יטסָאמָאדעװ עיקכנרוּברעטעפ-.ס,) נעג

 רעטעברא יד וצ גגָארט סָאװ ,נלארעביל יד פוא גרעשנומ עכלעוו ,(ערעדנא

 ;ינוי:דערט סָאד נוא "*י םמאקנסאלק םעד גיטשראפ טרא עשינאפנערב סָאד

 ,םויסקראמ מענופ רעקיטירק ערוועכ יד--;קישילַאּפ יד נייטשראפ עשיטסינָא

 תוא "ָאדערק, יד טקערעגפוא םונ יזא טָאה סע גצנעדנעפ עסעמע סעמעוו

 נוא שנישט גָא םורא גריצאּפש ןיײלא םעריוכס עשיראדעטיל ערעײז זיולּב סָאװ
 ; טי ג ערענָאיצוילָאװער יד נופ גנוּבעלאּב יד --- ;דנאלסור רעּביא רעייטש נָא

 ;ראמ גֹוא דעלארוועפ) יד כָאנ סרעדנוזאּב ,נעגנוטכיר עשיטארקָאמעדלאיצַאפ

 טָאה צלא סָאד !מָאטנאפ א עמַאטסימ ןיא צלא סָאד -- ;נשינעעשעג- עשיט

 !עימארקָאמעד רעזאושזרוּב וצ סעכייש םוש ניק טוילַאסּבא טינ

 הירּב נשימָאנָאקע מענופ םירּבאכעמ יד יװ טקנוּפ ,"ָאלעיד ,באר , יד

 ,מעד רעּביא נטכא-טראפ כיז, טפראהאב נטלַאװ ,"ארקסיא, 12 רעמונ ניא

 :ופ גנובעלאּב אזא גפורעגסיורא גשינעעשעג עקידננילירפ יד סע גּבָאה סָאװראפ
 :םיורא טָאטשנָא ,נעגנוטביר עשיטארקָאמעדלאיצַאס-טינ ערענַאיצוילָאװער יד

 :ָאס רעד גופ שזיטסערּפ גוא טעטירָאטװא םענופ גנוקראטשראפ א גפורוצ

 םא םינ נזיװעגסיורא כיז נּבָאה רימ ?ייו ,דאפרעד -- ?"?עיפא-קָאמעדלאיצ
 טָאה גסאמ-רעטעברא יד גופ טייקויטקא יד ,עבאגפוא רעד נופ כייה רעד

 טינ כיז גבָאה ןדנוא אב ,טייקויטקא רעזדנוא נופ רעכעה נזיוװעגסיורא כיז

 ,םרעטאזינַאגרָא נוא רעריפנָא ערענָאיצוילָאװער עטיירגעגוצ גונעג גייק נענופעג

 נטכיש עלענָאיציזָאּפָא עלא ניא גנומישש יה גענָאק םנכייצעגסיוא גלָאז עכלעוו

 נעלדנאוראפ ,גנוגעװאב רעד נופ שָארעב גלעטשקעװא בכיז גענַאק גלָאז גוא

 ,נע גנוגנודאב עשיסור עטערקנָאק, וד יפא בוז :םוראפ סָאד בווא טמוק ָאד *

 ."געװ בנרענָאיצוילָאװער נפא גנוגעוואב-רעטעברא עשיסור וד לאטאפ גנסיוטש עכלעוו

 "רעטעברא רעד גופ געװ רערעגָאוצוילַאװַײר רעד זא ,נווטשראפ טיג נליוו נשטנעמ

 "העריומ עצנאג יד !געװ רעשיטארקַאמעדלאיצַאס גווק םונ כווא גווז בָאק גנוגעוואב

 קונוזטסוװאב ,"נסיוטשעג, םזיטוילָאסּכא םאב כָאד טָאה עוואושזרוב עשִויופַארווא

 ,נטארקָאמעדלאיצַאס ,רעבָא רימ .געוו גרענָאיצוילָאװער א פא רעטעברא יד .גסווטשעג |

 ווא טינ סָאװ טומ גקירעדינרעד רומ בווא גוא .נקידירפאב טינ טימרעד כיד נענַאק

 ָאֹּפ רעשיטסיגָאינוו-דערט רעשנווכיטס- א וצ זיב ,קוטולַאפ עשיטמארקָאמעדלאוצַאט וד

 .עיטארקָאמעד רעזאושזרוב רעד שנאה נוא רומ :5יּפש םימרעד רדָארג זיא ,קישול
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 .לָאַּמ ריא נרעמיירּבראפ ,רעשיטילָאּפ א ניא עיצארטסנָאמעד עשוייכיטס יד
 רעזדנוא טימ ביז גלעוו געגנוגנידאב עניוזא אב .װ .זא .א רעטקאראכ גשיט

 2רענע רעמ ,עכעלגעוואב רעמ יד גצוגאב כעלריימראפמוא טייקנענאטשענּפָא

 -רעפָא יװ ,רעטעברא יד גוא ,נטארקָאמעדלאיצַאס-םינ גרעגָאיצילָאװער עשיג

 גטימ נֹוא ײצילַאּפ רעד ט"מ גגָאלש טינ ביז גלָאז ײז שינרעגע גוא קיליװ

 גזייווסיורא כיז נלעוו ,נטערטסיורא טינ גלָאז ייז רענָאיצװילָאװער יװ ,רעטילימ
 ביז גלעװ ײז ,גרעגָאיצוילָאװער עקיזָאד יד טציטש עכלעװ ,טפארק א יװ ןיולב

 טינ גוא ,עיטארקָאמעד רעזאושזרוב רעד גופ דראגרעירא גא ראפ גזײװסיױרא

 :ָאמעדלאיצַאס עשישטייד יד טמענ ,רראננאווא רעשיטארקָאמעדלאיצַאס א יו
 עריא ןילב נעמענרעביא ג?יױװ גטסימָאנָאקע ערעזדנוא רעכלעװ אב ,עיטארק

 :.ָאפ נײא נײק דנאלשטײד גיא כרֹוד טיג טייג סָאװראפ .נטייז עכאווש

  רערעמערג צלא רעה םא גקריװ םינ לָאז יז ןא ,םעד נָא שינעעשעג עשיטיק

 רעד גופ שזיטסערּפ גוא םעטירָאטװא םענופ גנוקראטשראפ רערעסערג נוא

 2נעטש כיז טויײװ עיטארקָאמעדלאיצָאס יד ?ייו ,ראפרעד ?עיטארקַאמעדפאיצַאס

 גנוצאשּפָא רערענָאיצֹילָאװער עמאס רעד ניא נעמעלא ראט סיורָאפ םיורא קיד

 יז .ךיקליוו נגעק טסעטָארּפ רעדיוופעי נצישאּב גיא ,שינעעשעג רעקיזָאד רעד נופ
 טעװ םמאק רעשימָאנָאקע רעד ןא ,טסעריקכ גיק טימ גייא םינ ביִז טרעפעלש

 יד ןא גוא םייקיזָא;טכעה רעײז גנעו ענארפ רעד םא רעטעכברא יד גסױטשנָא

 -ער א םא גנונעװאב:רעטעברא יד ?אטאפ נסיוטש געגנוגנידאבה עטערקנַאק
 גנארפ עלא גיא גוא נטיכעג עלא גיא גיירא כיז טשימ יז .געוװ גרעגָאיצוילָאװ

 ,םעד גנעו ענארפ רעד גיא ייס ,נבעל גשישילָאּפ גוא גכעלטפאשלשזעג םענופ

 "רוה יד גופ דעשסײמרעגריב:טַאטש א טקיטעטשאב טיג טָאה םלעהליוו סָאװ

 :םוא גויואב םינ כָאנ גכָאה גטסימַאנָאקע ערעזדנוא) גטסיסעדגָארּפ עזאושז

 .:טימ טימָארּפמַאק א ,געמונעג בָאט גיא ,ןיא םָאד ןא ,גשטייד יד גרעלקוצ
 :ָאמפינ , גגעק צעזעג א גכעגסיורא גנעוװ עגנארפ רעד גיא ייס ,(!טזילארעביפ

 רעד נופ גנוקריוו רעד גנעוו ענארפ רעה גיא ייס ,רעדליב נוא קרעוװ ייעשילאר

 םוטעמוא .?לג .ד .א .וז .א .א גרָאסעפָארּפ נופ ?אווסיוא רעד פא גנוריגער
 טיקגדירפוצסוא עשיטילַאּפ יד קידגקעװ ,געמעלא ראפ סיורָאפ יז נעייטש

 -טמשעגּפָא יד קידגעיצרעשנוא ,עקידרעפעפש יד קידנרעטנומ ,גסאלק עלא גיא

 ;עלָארפ םענופ גנולקיושנא רעד ראפ ?אירעטאמ נקיטייזלא קידנּבעג ,עגענ
 :ער גיא גוא .טייקויטקא רעשיטילָאּפ גוא גייזטסוװאב גשיטילָאּפ םטאידאט

 רעפטעק גשיטילָאּפ םענעטירשעגרָאפ םוצ סָאװ ,סָאד כיז טמוקאב טאטלוז

 אס םענופ טנייפ עקיניזטסוװאב יד עליפא גנוטכא טימ נעגנורדעגכרוד גרעוו

 תפ רָאנ טינ טנעמוקָאד רעקיטכיו א ןא ,טפערט .נפלעז םינ גוא ,םזילאיצ |

 ,נרעמס עשיפיוה יד גופ גוא עשיטארקָארויּב יד ןופ עליפא רָאנ ,עזאושזרוּב יד



 קינ
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 :רָאפ) גופ טעניבאק-עיצקאדער םעה גיא סענ א סעּפע כרור גיירא טלאפ

 .* ?סשרעוו

 עיצאזינאגרָא יד גוא נטסימָאנָאקע יד גופ ַײרעראטסוק יז .ןע
 נרענָאיצוילָאװער יד נופ

 ,טריזילאנא נביוא נבָאה רימ עבלעוו ;?ָאלעיד .באר, גֹופ נעגנוטּפוהאב יד

 נֹומ) ?טימ רעראּבצונאּב טיירּב עמאס רעד ןיא םמאק רעשימָאנַאקע רעד זא

 / סעד גבעגצ -- ןיא טציא עכאגפוא רעזדנוא זא ,עיצאטינא רעשיטילָאּפ
 םיוא גקירד , .זא .א רעשקאראכ נשיטילָאּפ א עפוג םמאק נשימָאנָאקע

 ביוא רָאנ ,עשיטילָאּפ ערעזדנוא רָאנ םינ גייטשראפ עלָאמש סָאד ביז טימ

 םמאק נשימָאנַאקע) גראפ .נבאנפא עלענָאיצאזינאגרָא ערעזדנוא

 -- ,קיטײנ טינ טוילָאסבא ןיא "גנוריגעה רעד טימ גוא טיטאכעלאב יד טימ

 נײק -- ,ביז גטעבראסיוא טינ כיוא םמאק אזא םא יז נָאק רעבירעד נוא

 יא גיא טקינײראפ עכלעוו ,עיצאזינאנרָא עטריזילארשנעצ עשיסור ניימעגלא

 ךָאּפָא רעשישילָאּפ גופ געגגוקעלּפטנא יײפרעלא גוא עלא .םיהגנָא םעגיימעגלא

 נופ טייטשאּב עכלעוו ,עיצאזינאגרָא גא ,טייקטכארבעגפוא נוא טסעטָארּפ ,עיציז .

 :ָאֿפ עסעמע יד ברוד טריפעגנָא טרעװ גוא עיסעּפָארּפ רעד טיול גרענָאיצויכָאװער

 רעד .כעלדנעטשראפ כיוא ןיא סָאד גוא .קלָאפ גצנאג םענופ רעריפ עשיטיל

 ;םֹוא גוא כעלריטאנ טרעװ עיצומישסניא רעדיווטעי גופ רעטקאראכ:ריזינאגרָא

 רעקיזָאד רעד נופ טייקיטעפ רער גומ טלאהניא גמימ טמיטשאב כעכדייטראפ

 יָאלעיד .באר, יד טכעלצעזענראפ גוא טקילײהראפ רעמירעד .עיצוטיטסגיא

 ;ָאּפ נופ טײקלָאמש יד| רָאנ טי געגנוטּפיוהאב עטפדנאהאּנ| נביוא עריא טימ

 .טעברא רעלענָאיצאזינאגרָא נופ טײקֿפָאמש יד ביוא רָאנ ,טייקיטעמ רעשיטיל

 ?טסּוװאבכ סעמעװ ,נאגרָא .גא יז זיא ,קידנעטש יװ טקנופ ,לאפ טעה גיא כיוא

 יד ראפ כיז קֹוּב סָאד רעּבָא .טײקשַיײביטס רעד ראפ טדילוטיּפאק סע טײקיניז

 טסּוװאּב מענופ נלעפ סָאד ,נעמרָאפ:ריזינאגרֶא עקידנדליּבסיױא כיז שייײיכיטס

 ,טעבדא עלענַאיצאזינאגרָא רעזדנוא ןיא םע ויטימירּפ גוא לָאמש יװ ,גײז

 ,םיבעג גקיטכיוו גקיזָאד םעה גיא בָאנ גענייז רימי "נראטסוק) א ראפ סָאװ

 גופ קנערק עסעמע גא זיא ,ביא גָאז ,גייוטסּוװאב גקיזָאד מעד גופ נ?עפ סָאד

 ,טייקנארק-סקּוװ א רָאנ ,קנערקײעדירעי ניק טינ ןיא טָאד .גנונעוואב רעזדנוא

 ?םֹוא רעשיייכיטס רעד נופ עילאווכ יד נעװ ,טציא דָארג רעּצָא .כיז טייפשראפ

 ?אזיִנאגרָא נוא רעריפנָא יװ ,זדנוא ,גגָאז נעמ נָאק ,טציילפראפ טײקטכארּבעג

 יי אי ר א

 .עיטארקָאמעדלאוצַאס רעישטיוד רעד נופ נאגרָא-קארטנעצ == "סטמרעוורַאּפ צ

 .דצ ר



 529 : !נָאט געמ םראד סָאװ

 .טעלָאשעבמוא עמאס רעד קיטיינ סרעדנוזאב ןיא ,גנוגעוװאב רעד גופ םרעט

 -םעי גנעק ,טײקנענאטשעגּפָא יד גקידישראפ' רעדיװטעי גנעק םמאק רעקיד

 / םרעדנוזאב זיא סע ,כאז רעקיזָאד רעד ניא טײקלָאמש גכעלצעזעגראפ רעדיװ
 רעשיטקארּפ רעד גא ?ײטנָא טסעג סע רעוװ ,גרעדעי גיא גקעוורעד וצ קיטײנ

 םייקנרירפוצמוא נא ,ריא דאפ כיז נעמענ טשרע ביז טּביילק רע רעדָא טעּברא

 ..טנא עטסעפ א בוא ,ודנוא אֹּב טשרעה סָאװ ,ײרע דא טסוק רעד טימ
 | | .גרעװ וצ רעמָאּפ ריא נומ םמויקנטָאלש

= 

 + ?ײרעראטסוק .סגיוזא ןיא סטָאװ (א

 פדליב גיל0 א טימ עגארפ רעסיזָאד רעד םא נרעפטנע גווורּפ ביז דימָאק

 גרָאי יד גיא ?ןײרק שיטארקָאמעדלאיצַאס שיּפיש א נופ טייקיטעט רעה גופ

 ;ערעשניראפ רעקיסיוכרוד רעד םא| נזיוװעגנָא גיושי נּבָאה רימ) .1904---4
 :קראמ גפימ רָאירעּפ םענעי גופ םגנוי רעקידנרידוטש רעד גופ טייקטריס

 םיג ,ביז םייטשראפ ,נעװעג כעייש ןיא טייקטריסעהעפניראפ עקיזָאד יד .מזיס

 רעפשנע םוצ יװ ,עירָאעפ סלא ,מזיטקראמ םוצ ?יפיוזא םינ עליפא נוא רָאנ

 שראמ ניא גייג ֹוצ םורוצ א וצ יװ ,??ןָאפ נעמ ראה סָאװ, :עגארפ רעד פא
 םימ שראמ םעד גיא געגנאגעג געגייז רעפמעק עײנ יד גוא .עניוס םעד גנעק

 עסאמ א ניא .גנוטיירגוצ נוא גנונעפָאװאּב רעויפימי-ּפ ראּברעדנוװ א
 טוילאטבא גוא גנונעפָאװאב םוש ניק טאמיק געװעג טינ עלופא ןיא גלאפ

 רעד גופ מירעיוּפ יד יװ ,עמַאכלימ םא געגנאגעג ןיא עמ .גנוטיירגוצ םוש גייק

 ;.ךאפ םמוש א גָא ,נטנעדוטס ?זיירק א .גקָאלפ א ןיולּב כיז טימ קידנּפאכ ,עכָאס

 פימ גנודניבראפ םוש א נָא ,גנוננעטאב רעד נופ רעופ עמלא יד טימ גנודניב

 טָאטש גליט ערעדנא יד גיא עקיפא רעדָא רעטרע ערעדנא יד גיא כע?זיירק יד
 ;ןזאּב יד נֹופ עיצאזינאגרָא םוש א נָא ,(נפלאטשנאדנרעק ערעדנא גיא רעדָא)
  גשיטאמעטסיס מוש א גָא ,טעברא רערענָאיצילַאװער רעה נופ גלײמ ערעד
 ביז טפאש --- ,רָאירעּפ גקידנטיידאב זיא טינ ?םיו א םא גאלפ:טייקיטעט

 ֿוײרק סָאד .טעברא רעד ראפ ביז טסענ'ס גוא רעטעּברא טימ געגנודניּבראפ

 ערנאגאפָארּפ עטײרב א רעמ גוא רדעמ צלא ןייווכעלסיב רעדנאנאפ םלקיװ

 פיפענטימ םמעד גנוטערטסיורא גײז נוֿפ שקאפ גטימ וצ טיצ ,עיצאטיגא גוא
 תפ ?ײט גסיוועג א גופ ?יפענטימ םעד ,רעטעברא גטכיש שטיירב צנאג נופ

 םושער ניא רעביא טיג גוא טלעג םיִג עכלעװ ,טפאשלעזעג רעמערליבעג רעה

 טפארקירעביוצ יד טסקאו סע .טנגוי גּפורג עײג גוא עיינ "?טעטימָאס , םענופ
 תפ טסעמראפ רעד טסקאװ סע ,(רנאבראפ:םמאק רעדָא) טעשימָאק םענופ

 :שיייכיטס צנאנ טײקיטעמ עקיזָאד יד טרעטיירּב-אפ רע גוא ,םייקיטעפ ניײז

 מישאדאכ עכעלטע רעדָא רָאי א טימ נענײז עכלעװ ,נשטנעמ עקיּבלעז יד
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 מארגָארּפ נוא עיצאזינאגרָא ,קיטקאט .,דראגנאווא סלא יטראפ רעד ךפ 9: אק ,1 526

 יד שזײלעג גבָאה גוא כעלזירק עשיטנעדוטס יד גיא נטָארטעגסױרא  קידוצ
 נטלאהעגרעטנוא נוא גפאשעג נּבָאה עכלעװ ,"?גײג נעמ לָאז ניהוו, :עגארמ

 עכלעו ,כעלטעלב נזָאלעגסיורא ' נוא טיײרגענוצ ,רעטעברא יד םימ געגנויצאב

 ;עטיפ גנירק ײז ,נרעגָאיצוילַאװער סעּפורג ערעדנא טימ געגנודניבראפ גפאש

 :ךײר נָא נבײה יז ,גנוטײצ עקיטרָא נא גבעגסיורא כיז געמענ יז ,רוטאר

 ענעפָא וצ כעלדנע רעבירא געײג יז ,עיצארטסנַאמעד א גריזינאגרַא .נגעוו -

 יד טיק ,נײז סעיצקא:גירק ענעפָא עקיזָאד יד גענאק ייברעד) סעיצקא-גירק

 רעמונ רעטשרע רעה ייס ,לטעלב-עיצאטיגא עטשרע סָאד ייס ,נדנעטשמוא

 רעד כײלג טריפ כעגנײװעג גוא .(עיצארטסנָאמעה עטשרע יד ױס ,גנושייצ
 ,לאפכרוד נלופ א פעקייפ ביז כָאנ םעיצקא עקיזָאד יד נופ ּבײהנָא רעטשרע;ג
 נעװעג נענייז סעיצקא:נירק עקיזָאד ידלייװ ,ראפרעד עקאפ גלופ א גוא םעקייט

 זייוװכעלסיּב גוא| נטכארטאּב סיורָאפ ,נשיטאמעטסיס א נופ טאטלוזער גייק . טינ
 -וטס א טעשָאמ רָאנ ,פמאק נקידסענָאשקא גוא נגנאק א נופ 1879 גטיירגעגוצ

 :רעד ,לענָאיצידארט ביז שריפ עכלעװ ,טעּברא:?זיירק רעד נופ סקּנוװ רעשיייכ
 בטּפיוה עקא טנעקעג קידנעטש טאמיק ,כעלריטאנ ,טָאה ײצילָאּפ יד ?ײװ ,ראפ

 בָאנ "טרידנעמַאקעראפ,, כיז גכָאה עכלעװ ,גנוגעואב רעקיטרָא רעד .נופ רעוט

 -עמאס גפא טראוועגסיוא זיולב טָאה יז גוא ,קנאב רעשיטנעדוטס. רעד נוּפ

 -עג ענשימוא ,?לאפנֶא נא גריזינאגרָא וצ םא ריא ראפ טנעמַאמ געמעווקאב

 ,289 בוא נסקאוװעצ וצ גונעג כיז ט"קכעלגעמ א ?ןיירק מעד קידנּב

 :א *יס601209 461100 :קידסעשַאמאמ א נבָאה וצ יידעק ,נעלקיוורעדנאנ

 ,פנאקאב ריא גענַײז עכלעוו ,נשטנעמ עכעלטע קידנעטש קידנזָאפ ענשימוא

 ,נצונאב םע גכלעװ ,קורדסיוא העשינכעט רעד טסיײה סע יװ) "עֿפָאדַאה פא,

 :לימ אזא .(געמראדנאשז יד יא ,ערוועכ ערעזדנוא יא ,סײװ כיא ?םיװ פא

 .עכלעװ ,םירעוּפ סנפיוה נופ שראמ א טימ גנכייקגראפ טינ טינ געמ גָאק עמָאב

 ביז םראד עמ נוא ,רעטיפימ מענרעדָאמ גנעק סנקָאלּפ טימ טנפָאװאּב נענייז

 :"אפ כיז טָאה עכלעוו ,גנונעוואּב רעד נופ טייקיײפנּבעפ רעד םא נרעדנגװ זיוב

 2םא טקוקעג טינ ,סעניוכצינ גטלאהענּפָא טָאה גוא נסקאוועג זיא ,טרעטיירב

 .,םעמע .רעפמעק יד אב טײקטײרגעגוצ גופ טײקנזעװּפָא רעפופ רעקיזָאד רעד

 גנונעּפָאװאב רעד גופ טײקװימימירּפ יד ןיא טקנופדנאטש נשירָאטסיה גופ

 ןבע?צעזעג עליפא רָאנ ,בײהנָא גופ כעלדיימראפמוא רָאנ םינ געװעג

 רָאג יװ רעּבָא .רעפמעק נעיצוצ טיירּב ראפ נעגנוגנידאב יד גופ ענייא סא

 . ,ביו יז נּבָאה נּבױהעגנָא גוא) סעיצקאגגירק עטסנרע נּבױהעגנָא ביז נּבָאה סע

 ;בָאה --- ,(רָאי 1896 גיא גקיירטש-רעמוז יד גופ גיוש ,נעמונעג כָאט גיא

 * .דָע ר .כערבראפ מענופ דנאטשאב -- *



 521 ?גָאט געמ םראד סָאװ

 גוא רעקראטש צלא גבױהעגנָא עיצאזינאגרָא;גירק רעזדנוא גופ גרעלעפ יד
 טייצ עמשרע יד כיז טָאה גגוריגער יד יוװ ,םעד כָאנ .גליפ ביז גזָאל רעקראטש

 רצ גנודנעװ יד יװ ,רעגײטשא) גרעלעפ ײר א געגנאגאב ןיא נוא גהָאלראפ

 איצַאס יד גומ געיירעדרעמ יד נופ גנוביירשאכ רעד טיס טפאשלעזעג רעד

 -ורגיא יד גא םעטש:טּפוה יד גופ רעטעברא גקישקיורא סָאד רעדָא ,גטסיל

 וד וצ טסאּפעגוצ נכיגניא כיז יז טָאה ,(צגיװַארּפ רעד גופ גערטנעצש עלעירטס

 עקירעהעג יד םא גקעטשוצקעװא יואב ֿטָאה נוא נעגנוגנידאב:פמאק עײנ
 -גפַאװאב ,נעמראדנאשז גוא געגָאיּפש ,סרעטאקָאװָארּפ גדאירטַא עריא רעטרע

  טפָא יוזא גמיױהעגנָא כיז גבָאה געמַארגָאּפ .געגגומוקקופראפ עלא םימ עט
 יד גיר פא יוזא נעמארסיורא ,נשטנעמ עטאמ אזא גפאבראפ ,גרעזאכוצרעביא

 עלא נהילראפ כעלבעטשכוב טגעלפ עסאמ:רעטעברא יד ןא ,כעטזיירק עקיטרָא
 אב נקיטראגנורּפש בעקבייקגמוא גא געמוקאב טגעלפ גנונעוואב יד ,רעריפנָא/
 . רעד גופ טייקגדנובראפ גוא טיײיקידעשורעי םוש גייק טוילָאסבא גוא רעטקאר

 םייקמקקערּבעצ עקירהיוקרעמ יד .גלעטשנייא טנָאקעג טינ נעמ טָאה טעּברא

 + ,מעלןיירק יד נופ דנאטשאב םענופ םייקילעפוצ יה ,רעומ עקיטרָא יד גופ

 ;ערָאעט גופ טיבעג םעניא טנַאזירָאה רעלָאמש רעד גוא םײקסַײרגענוצ םינ

 -ראפמוא נא געװעג גענײז גנארפ עלעטָאיצאזינאגרָא ןוא עשיטילָאּפ ,עשיט

 נעגנאגרעה ןיא סע .געגנוגגידאב ענעבירשאב יד נופ טאטלוזער רעכעלדײמ
 :טנםיוא גופ ?גנאמ בילוצ ,רעטעברא יד גרעוו רעטרע עקינייא ניא זא ,וצרעד

 יורטוצמוא טימ געגנורדעגכרוד .,זדנוא אב טייקוויטאריּפסנַאק גוא טייקנטלאה

 יז נגָאז ,נטנעגילעטגיא יד :נדײמסיוא יז געעז יז גוא ,צנענילעטגיא רעד וצ

 !גלאפכרוד ֹוצ טנארטאצמוא ליפוצ געננערּב
 -ָאמעדלאיצַאס עקידנעקנעד עלא כעלדגע גבָאה יירעואטסוק עקיזָאד יד זא

 ןיא סע רעװ ,רערעדעי טסיײװ סָאד --- ,קנערק א יװ ,גליפ גבױהעגנָא גטארק
 . רעכלעוװ ,רעזעל רעד ײידעק נוא .גנונעװאב רעד טימ טנאקאב ןיא טינ ?8יװ

 ינרוורטסנַָאק, רימי ןא ,נָאט טכארש א טינ לָאז ,ריא טימ טנָאקאב טינ ןיא

 :עװאב רעד גומ קנערק עלעיצעּפס א רעדָא עידאטס עלעיצעּפס א כעלטסגיק

 נױש נּבָאה רימ גכלעװ ,*סעדײא מעד םא נפוראפ כיז דימ נלעװ --- ,גגוג
 רעה ראפ גבָאה טינ ?ביראפ נײק ןדנוא פא געמ לָאז ,טנַאמרעד לָאמניײא

 | | .עטאטיצ רעגנאל

 :ומעמ רעשיטקארּפ רעמיירב רעמ א וצ גנאגרעבוא רעקיגָארדאהעב רעד ביוא,
 רעכלעוו ,גנאגרעבוא רעד --- ,"ָאלעוד .באר, 6 רעמונ ניא וז--ב טּבוורש -- ,טייק

 ,טווצ-גנאגרעבוא רענוומעגלא ראד גופ טיוקוגנעהּפָא רעטקערוד א גוא כוז טניפעג

 סא גנוקרעמנָא רעד נוא טנָאמרעד זוא סָאװ ,םעדיוא םעד גגעוו בוז טידער ָאד *
 .ד ער .908 םייז רעד



 /  מארגָאוּפ נוא עיצאזינאגרָא ,קיטקאכ .דראגנאוא סלא ייטראּפ רעד ראפ פמאק ןַך 232

 רעשיטסוירעטקאראכ א ווא 4,גנוגעואב"רעמעברא עשיסור וד רעבוא טבעל סע סָאװ

  מענוא בורטש רעטנאסערעטנוא רעקיניוװ טינ ,רערעדנא נא כָאנ נאראפ ןוא ...םירטש
 .מעד גגעוו נדייר רומ .עיצוילָאװער-רעשעברא רעשיסור רעד גופ מוונאכעמ םענוומעגלא

 עכלעו ,סע כווק ערדעכַָאיצוילַאװער גיא ?לגנאמ מעניומעגלא

 -רעמעפ גוא רָאנ םונ םוו .טליפ סָאד סָאװ *,סעיצקא - אפ בגימ נלָאו
 "רא רעד נופ גנובעלפוא רענוומעגלא רעד טומ .דנאלסור צנאג גוא בווא רָאנ ,גרוב
 :םומ ,ץטאמ-רעטעברא רעד 2כופ גנולקיװטנא רעניימעגלא רעד םימ ,גנוגעוװאב*רעמעב
 -נסאמ םענעפָא רעמ צלא םעד טימ ,גקיורטש נופ גלאפ עקודנרעוו רעטפָא צלא וד

 ,נטסערא ,נעגנוגלַאפראפ-גנוריגער וד טקראטשראפ .רעכלעוו ,רעטעברא וד נופ פמאק
 -אוװק נוא לגנא מ רעקיוָאד רעד טר עוו ,נעגנוקושסיורא נוא נעגנוקושראפ |
 יטרעמאב צלא פעבכווק ערענַאוצנילַאװעד עכיוה ויטאטול

 -פומ רעד פא גנוקריוװ א נָא טינ קעּפָאס בָא טביולבראפ רע גנא , רעראב
 ;עװאב רעד גופ רעטקאראכ מענימעגלא םעד פא גוא טױײק
 נופ גנוקריוופוא רעטקעריד נוא רעקראמש א נָא כרוד נעווג נקוורטש לופ .גנוג

 כעלטעלב"עוצאטוגא גוא לגנאמ א בוו טלופ סע ...סעוצאזינאגרָא ערענָאוצוילָאװער יד -

  "וצ ..סרעטאמוגא נָא גבוולּב כעלזיורק-רעטעברא יד ...רוטארעטיל רעלאגעלמוא נוא

 ,טרָאװ נווא טומ .נעלטימ-טלעג גוא טיונ עקודגעטש א ביו טקר}מאב מעד טומ כוולג

 ִמעד רעבי א טגָאו גגוגעװאב-עטעברא רעד נופ סקּוװ רעד
 =רָא ערענָאוצוילַָאװער וד גופ גנולקיװטנא יד נוא סקוװ

 :רענָאיצוילָאװער עקידנקריו יד נופ דנאטשאב רענענאראפ רעד .סעוצאוונאגנ
 יד טנעה ענויז נוא נרורטנעצנַאק וצ פא קודגטיודאבמוא וצ ראפ סיורא כיז טזייוו
 עלא גבעגוצוצ יידעק ,עסאמ-רעטעּברא רעקידנגעד בוז רעצנאג רעד פא גנוקהיוו
 ,םעלווורק ערעדנוזאב ..טיוקטריזונאגרָא נוא גנונעדרָא נופ גטָאש א שטָאכ געורטוא
 .גדלוב ווו ,טקינווראפ טינ ,נבולקעגפיונוצ טינ גענווז גרענָאוצוילָאװער ערעדנוזאב

 קוסעמנאלפ טומ עוצאזונאגרַא עטרונולפוצסוד נוא עקדאטש ,עכעלטיוהנווא גויק םונ

 עווג גופ נעמוקפוא עקידפעקייט סָאד ,זא ,קידנעטענסווא גוא ..."נלוומ עטלקי װטנא
 -אב רעד נופ טייקווופנבעל יד זוולב טזייװרעד, ,עטפאלקעצ וד טָאטשנָא ,כעלזוורק

 יבוא לָאצ רעגונעג א גופ טיקנועװנָא וד טינ בָאג טזיוװאב סע רעבָא ..גנוגעו
 וד, :רופסווא םעד רעבאכעמ רעד טכאמ ,'רעוט ערענַאיצוילָאװער עכעלגיוט נצנאג

 בווא כוז טלופ נרענַאיצוילָאװער רעגרוברעמעפ יד נופ טייקטוורגעגוצ-שונ עשיטקארפ

 -ןרג וד גופ סרעדנוזאב ,נסעצַארּפ עטצעל וד .טעברא רעיוו נופ נטאטלוזער יד נוא
 רָאלק נבָאה .',,לאטיּפאק גטימ טעברא נופ פמאק , גוא "גנווורפאבטסבלעז , סעפ

 -רא ֹוד טומ לאטעד טנאקאב שוג זוא רעכלעוו ,רעטאטוגא רעגנוו רעד זא ,נוווואב

 נוא עוצאטיגא גופ :עגנוגנודאב יד טומ ווא ,טסיוה סָאד ,גוא  ,געגנוגגוראב*טעב
 טָאה גוא עוצארופסנַאק גופ גפוצנורפ יד טינ סיוװ סָאװ ,דָאװאז םענעּבעגעג מעד

 רעד גופ געגנּוושנָא עניומעגלא וד זוולב , (?נעמונאב עקאט רע טָאה וצ) "נעמונאב

 ;:ָא טמוק כָאנרעד ,מושָאדאב 6 ,5 ,4 עבלעווא נטעבראּפָא נָאק ,עיטארקָאמעדלאוצַאס .

 -ונאגרָא רעצנאג רעד גופ גנורעטשעצ יד לָאמטפָא םיו טימ טגנערב רעכלעוו ,טסערא
 -;לָאפרעד 'א םעלגעמ ווא יצ ,ביז םגערפ .נרוא ליומ א נופ גטססיגיװ רעדָא עוצאו

 .ערעודנוא םוטעמוא גנובוווטשרעטנוא וד +
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 523 !נָאט נעמ ראד סָאװ

 רעד נופ טווציצנעטסווקע וד ביוא ,עפורג רעד גופ טייקיטעט עראבטכורפ גוא עכוור

 :ענעכעראפ טינ נָאק עמ ןא ,רָאלק ?טושָאראב גוא טמוטשאב טרעװ עּפורג רעקי זָאד

 רעד גופ גבשזעכ נפא סעוצאזונאגרָא עקידנריטסיזקע וד נופ גרעלעפ וד גצנאגנוא

 רעויטאטיטנאווק רעד עילָאר עניולק נויק טיג טלימש ָאד וא ,רָאלק ...טווצ-גנאגרעביא

 ,סעוצאזונאגרָא עקידנקריו וד גופ דנאמשאב רעוויטאטילאווק רעד ,רעקורעד ,נןא

 ע5 אע װ ו ד גווז פראד ,..נטארקַאמערלאוצָאס ערעודנוא נופ עבאגפוא עטשרע וד גנוא

 -פָא וגנערטש א אב סציצאזוינאגרָא וד גופ גנוקונווראפ

 ."רעדולגטומ יד :ופ ברולק

 מזימָאנָאלע רעד גוא ײרעראשטסֹוק יד 60
 גוש כיז םעב עכלעװ ,ענארפ רעד .םא גלעטשּפָא טציא ביז נפראד רימ

 עקיזָאד יד גנודניבראפ ניא נלעשש נעמ נעק יצ ,רעזעל נכעלטיא אּב רעכיז
 רע צנאנ רעד כעלמיטנגיא זיא סָאװ ,סקּוװ גופ קנערק םלא ,יירעראטסוק

 רעד גיא געגנוטכיר יד גפ רעניײ א טימ יװ ,מזימָאנָאקע גשימ ,גנוגעוואב

 ;ןציטינ עשיטקארּפ יד .ָאי זא ,נעניימ) רימ ?עיטארקָאמעדלאיצַאס| רעשיסור

 ,פעלקריוװ ,זיא טעברא-ריזינאגרֶא רעד נופ טייקטינעג:םינ יד ,טייקטיירגעג

 :לעװ ,יד ראפ כױא רעטנרעד ,גנעמעלא זדנוא ראפ  כעלמיטנגייא

 נופ טקנוּפדנאטש גפא נענאטשעג טסעפ גָא בייהנֶא עמאס גופ גענייז עכ

 ביז ראפ גיילא םייקפיירגעגוצצשיג .רעד ראפ נוא ,מזיסקראמ גרענַאיצויפָאװער |
 .רעקיטקארּפ יד נקידלושאב טנעקעג םינ ,םיז טםייטשראפ ,רענייק כָאנ טכָאװ
 :יירא יירעראשסוק םירגאב מעד ניא כָאנ טייג .טייקטיירגעגוצ:טינ צוכא רעבָא

 -וילָאװער רעצנאג רעד גופ טסעמראפ רעלָאמש רעד :שרעדנא סָאװשע כָאנ

 רעֶלָאטש רעקיזָאד רעד טא ןא ,גייטשראפ טינ סָאד ,קאלכיב טעברא רערענָאיצ

 ,גרענָאיצילַאװער גופ עיצאזינאגרָא עטוג גייק גדליבסיוא טינ ביז נָאק טעברא

 נקיטבעראב ֹוצ נװגרּפ יד -- .עטסקיטניװ סָאד זיא סָאד גוא -- טצעלוצ

 .ה .ד ,"עירָאעט , רעלעיצעּפס א ֹוצ יז גבייהרעד גוא טײקלָאמש עקיזָאד יד

 / בָאנ יװ .טיּבעג גקיזָאד מעד .ניִא כיוא שייקשִייכיטס רעד ראפ ביז גקוּב סָאד
 ,פםייוצ רעסיוא נרָאװעג גיוש ןיא ,נווּורּפ עניוזא גזיוועגסיורא כיז גבָאה סע

 טיִג גלעװ רימ ןא נוא ,מזימָאנָאקע גטימ גדנובראפ ןיא יירעראטסוק יד זא

 ,טײקיטעט רעלעגָאיצאזינאנרא רעזדנוא גופ טייקלָאמש רעד גופ גרעוו רעטָאּפ

 טענופ .ה .ד) לאלכיב מזימָאנָאקע מענופ גרעוו רעטָאּפ םינ גלעװ רימ בוא
 /ףעד גופ עיִלָאר יד ייס ,טזיסקראמ גופ עירָאעט .יד ייס גייטשראפ גלָאמש
 גוודּפ עקיזָאד יד נוא .(עריא גבאנפוא עשיטילָאּפ יד ייס ,עיטארקָאמעדלאיצַאס
 ;גנָאז גביוהעגנָא גכָאה ענייא .געגנוטכיר יילרעייווצ ניא גזיוועגסיורא כיז .גבָאה
 ;םעק גוא עטיירּבעניוזא פקורעגסיורא םיג ניילא כָאנ טָאה עסאמ:רעטעּבײא יד
 ,:רענָאיצילָאװער יד נָא ריא נדניּב , סע עכלעװ ,נּבאנפוא עשישילָאּפ עשירעפ



 : מארגָארּפ גוא עיצאזינאגרָא ,קיטקאט .דראגנאווא טלא ייטראּפ רעד ראפ פמאק ,ן1} 534

 .גא נריפ ,נעגנורעדָאפ עשיטילַאּפ עטס טנע ָאנ יד ראפ נפמעק כָאנ פראד יז

 מעד ראפ גוא) * ?גנוריגער רעד טימ גוא מיטאבעלאּ יד טימ פמאק גשימָאנַאקע

 ,טסאּפ ,גנוגעואב-נסאמ רעד ראפ ?"כעלטירטוצ , זיא רעכלעוו ,פמאק גקיזָאד

 רעד ראפ עליפא "כע?טירטוצ ,, ןיא עכלעוו ,עיצאזינאגֹרָא גא כיוא ,כעקרימאנ

 "עב, רעדיװטעי גופ טיײיװ גענייז סָאװ ,ערעדנא .(םנגוי רעטיירנעגוצ:טינ עמאס

 .גכאמ, םראד עמ גוא כעלגעמ ןיא סע :גגָאז גביוהעגנָא נבָאה ,"טייקיגָארדאה

 ניק גפאשאב טינרָאג געמ פראד וצרעד רעכָא ,"עיצוילָאװער עשיטילַאּפ א
 ;אמעלָארּפ מעד טיצרעד עכלעוו  ,גרענָאיצוילָאװער נופ עוצאזינאנרָא עטסעפ

 ,גונעג ןיא וצרעד ;פמאק גקידסענָאשקא גוא גקיטפאהדנאפטש א כרוד טאיר

 - גטנאקאב גוש נוא ?נבכעלטירטוצ , םעד ראפ גּפאכנָא כיז גלָאז עלא רימ ןזא

 םעניימשגלא גא גריזינאגרָא גלָאז רימ זא -- סעירָאגעלא גָא קידנדייר .נקָאלּפ

 רעד נופ גנאג "נליופ, םעד נרעטנומפוא גְלָאז רימ ןא רעדָא ** ;קיירטש

 :ביר עדייּב עקיזָאד יד **= ,ײרָארעט גוויפאטיצסקע ,- כרוד גנונעוואב:רעטעברא

 ראפ ּפִא גטע-ט ,"נטסינָאיצװלַאװער , יד ייס  ,נטסינוצרָאּפָא יד ייס . ,געגנוט

 ןצ רעטָאּפ טייקכעלגעמ רעד גיא טיג נּביילְג יז ,יירעראטסוק רעקידנשרעה רעד

 עקידנעגנירד עמאס נוא עטשרע רעזדנוא טינ געייטשראפ ײז ,ריא נופ נרעוו

 ילָאװער גֹופ עיצאזינאגרָא נא גפאשאב :עכאגפוא עשיטקארּפ

 טייקיטפאהדנאטש ,עיגהענע יד נרעכיז וצ קוייפ גייז לָאז עכלעוו ,גרענַָאי צי

 | .םמאק גשיטילָאּפ םענופ טייקידעשורעי נוא

 ;רא .רעד נו = רעד, :רעטרעװ ס'וז--ב שכארבעג טציא| גּבָאה רימ
 :ָאװער יד גומ גנולקיוושנא יד גוא סקוװ םעד רעבירא טגָאי גנונעוואב-רעטעב

 גטנעָאנ א גופ גנוייטימ עלופשרעװ,, עקיזָאד יד ."םעיצאזינאגרָא ערענָאיצויל

 ם'וז--ב גגעוו ?ָאלעיד .בארג גופ עיצקאדער יד ּפָא כיז טפור יוזא) ""רעיושוצ

 :עגײז רימ ןא ,םוייװאּב יז .טרעװ נטלּפָאד א ןדנוא ראפ טָאה (?קיטרא

 גקיטציא מענופ שביס-טנורג יד געזעגנייא גבָאה רימ געוװ ,טכערעג געװעג

 ;:ענאטשעגּפָא רעד ניא עיטארקַאמעדלאיצַאס רעשיסור רעד אש סיזירק

 יד ,גרענָאיצילַאװער יד ,"גגַאלָאעדיא, י) רעריפנָא ַא ירד נופ ס ײק

 .נסאמ יד גופ נײטש פוא נשיײכיט ס מענופ (גפאהקָאמעדֿפאיצַאפ

 ?ָאנָאקע מענופ םמיוּבאכעמ יד גופ םעריקכ עלא יד זא ,טזײװאּב יז

 .םווָאניטר ואמ נוא טיקסוועשטירק .ּב ,(=ארקסיא, 19.םונ גיא) ווי-פ נשימ

 50 נונָאג אכעלפ "רעפטנע, רעד סרעדגוזאב ,"ָאלעיד .באר , נוא "לסימ .באר , *

 םעגוא -- "?עיצוילָאװער עשיטילָאּפ יד גרופכרוד םעוו רעווע רושָארב וד **/

 "סור נוא נרָאװעג נבעגעגכוורא זיא סָאװ ,"פמאק רעשיראטעלָארּפ רעד , כובלמאז

 .טעמומָאק רעוועיק גברוד גרָאװעג נבעגעגסוורא כיוא זוא יז .ךנאל

 ."םיוהוורפ,; גוא ?מוינַאיצוילָאװער מענופ גנולעטשפורעדיװ ּוד, 285
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 8 ,טנעמעלע נשיייכיפס םעגופ גגוטיידאּב יד נרענימראפ וצ ראפעג רעד גגעװ

 - אעקאט נענייז ,לג .ד .אסעצַארּפ;קיטקאפ א נגעװ ,םמואק נקידנפיופ געיורג םענ
 עכלעװ ,גשטנעמ עקיזָאד יד .ירעראטסוק רעה גופ גנוקידישראפ נֹוא ביוק

 ,עסאמירגלפיב) א נָא "רעקיטערָאעט, טרָאװ סָאד גחיירסיורא טינ גענָאק
 ינק יד םא כיז נלעטש רעײז "נכעל םֹוצ שוכ א, געמָאנ גטימ גפור עכלעוו

 גויײװ ,טייקטלקיװשנא:טינ רעד ראפ נוא גבעק םוצ טייקשיירגעגוצ:םינ רעד ראפ

 עקידנעגנירד עמאס יד םינ נעייטשראפ יז זא ,סיווא טייקכעלקריװ רעד ניא

 :געמ טײרש נשטנעמי ענענאטשענּפָא ֹוצ .ערעזדנוא גבאגנמא עשיטקארּפ

 לגגאמ אי םא גרייל עכלעוו ,נשטנעמ ֹוצ !רעבירא טינ טגָאו !טָארט גיא םיינ

 ןפ ?גנאמ א פא ,טסעטרא:ריזינאגהַא רעדו גיא וישאיציניא גוא עיגרעגע גופ

 ננעװ נגעמ טיירש ,טעברא יד נלעטשוצקעווא םסיירד נוא טיירב י!ףענעלּפ ,

 :ינר עד ניא סטייפשאּב רערעזדנוא םעכ:טנורג רעד !?טעצָארּפײקיטקאמ , א
 -.םא עלענָאיצאזינאגרָא נֹוא עשישילָאּפ ערעזדנא נקירעד

 28 נסערעטניא ?עטערקנַאק, ,"עקידסעשַאמאמ , ,עטססמנעָאנ יד וצ זיִּב גכאג

 ;געגניז גייא ניאו נעמ טלאה ןדנוא נוא --- ,פמאק) גשימָאנָאקע נקידנפיופ טעג
 !רעטקאראכ גשישילַאּפ א גבענוצ נעמ םראד עפוג טמאק גשימַאנָאקע םעד

 סע יװ ,"גבעל םוצ שוכ  אוא םקנוּפ כעלבעטשכוב ןיא סָאד ;לָאס א כָאנ

 :געירשעג טָאה רעכלעו ,סָאּפע-טקלָאפ םעגומ דלעה רעד גזיועגסיורא טָאה

 נעזרעד טָאה רע םאשעב "ונּפמעלש ֹוצ נרעהפוא םינ גוא גּפעלש טלָאז ריא ,

 .עיסעצָארּפ:עײװעק .א

 .ימיצראנ, סעמעעּב ,רעכעלכיילנראפמוא נא ראפ סָאװ טימ ,ביז טנָאפרעד
 יד ראפ, :נװָאנאכעלּפ טנרעלעג גבָאה מימָאנאב עקיזָאד יד "'עװייג "רעש

 עשישילַאּפ יד כעלטירטוצ:טינ (310 !) ?א?כוב .נעגײז כע 1 יי ר קנרעפעבדא

 .ה .ד ,טרָאװ נקיזָאד םעד גופ ניז נשיט ק אר ּפ ,גכעלקריוו - םעניא נּבאנפוא

 ראפ פמאק נשיט קאר 9 נכײרנלָאפרעד נוא גקיסעמקעווצי גופ ניז מעניא

 ,?ָאלעיד .ּבאר, עיצקאדער רעד נופ רעפטנע רעד) ?געגנודעדָאפ עשיטילָאּפ יד
 ?ןיירק א ראפ !ניעה עניימ ,כעלזירק גוא כע?זיירק נאראפ גענייז סע .(24 .ז

 ,נכאנפוא עשישילַאּפ כעלטירטוצ:פינ ,כיז טייטשראפ ,נעניײז "גראטסוק , גופ
 גוא יײרעראטסוק רעײז געמונאב טינ גבָאה גראטסוק עקיזָאד יד נאמזלָאק
 .צוכא געניײז גראטסוק שקיזָאד יד רעבָא ביוא .ריא גופ טיירפאב םינ כיז גכָאה
 "קארּפ , טרָאװ סָאד גביירש ייז ביוא ,יירעראטסוק רעײז גיא טבילראפ םעד

 םרעדָאֿפ טייקשיטקארש זא ,נעניימ ייז גוא ,ויסרוק םימ טגנידאּבסוא "עשיש

 עמאסו יד גופ ָאװינ:דנאפשראפ םוצ זיּב נבאנפוא ענענייא יד גקירעדינרעד וצ
 ,כיז טײטשראפ ,גענַײז טלמעד -- ,עסאמ רעד בופ גטכיש ענענאטשענּפָא

 ?אלכ יב כעלקריװ נענייז יז ראמ גוא ,זָאלגנונעפָאה גראטסוק עקיזָאד יד



 מארגָארּפ נוא עיצאזינאגרָא ,קיטקאט .רראגגאווא סלא ייטראּפ רעד ראפ פמאק ,ןֶוִז 526

 א ראפ רעבָא .נבאנגפוא עשיטילַאּפ גײק כעלטירטוצ-סינ

 ,וָאבאילעשז נוא נירוטלאב ,גיקשימו גוא וועייסקעלא יװ ,נעײפירָאק ?זיירק

 ג'א ,נכעלקריו עמאס םעניא נּבאנפוא עשיטילָאּפ כעלטירטוצ גענייז ייז ראפ

 ראפרעד עקאט כעלטירשוצ ,טרָאװ גקיזָאד םענופ ניז נשיטקארּפ עמאס מענ

 / גיא גנאלקּפָא נא טנגענאב עיצאטינא עסייה רעײז ?םיוװ םא ,ליפיוזא פא נוא

 .טרעוו עיגרענע עקידעכָאק רעייז ?םיו םא ,עכאמ רעקידנכאוופוא שיייכישס רעדו

 .םאלק גרענָאיצװלָאװער םענופ עיגנרענע דעד כרוד טצימשעג גוא טּפאכעגפוא
 -.גזיװעגנָא רָאנ טינ םָאה רע נעװ ,טכערעג לָאמ טנזיוט נעווענ זיא װָאנאכעלּפ

 .?מֹוא יד גזיוורעד רָאנ טינ טָאה רע ,סאלק גרענָאיצוילָאװער גקיזָאד מעד פא

 רָאנ ,גנוכאוופוא רעשיייכיטס נייז גנפ טײקפגנידַאּבמוא נוא טייקכעלדימראפ
 גוא עכיוה א "כעלזיירק:רעטעברא, יד ראפ שליפא טלעטשעגקעוא טָאה רע

 ,גנוגגעװאב:נכאמ רעד פא כיז טפוראפ ריא גוא .עבאנפוא עשיטילָאּפ עסיורג |

 :ָאד יד גקירעדינרעד ֹוצ יידעק ,נענאטשטנא נָא טלמעד נומ ןיא עכלעוו

 :ֹאפ םעד נוא עיגרענע יד נרעלעמש ר אפ וצ יידעק--- ,עּבאנפוא עקיז

 - ,סניוזא סע ןיא סָאװ ."כעלזיירק-רעטעברא , יד נופ טייקיטעט רעה גופ טסעמ

 .?אֹּב ריא ?יירעראטסוק נייז גיא ראטסוק א נופ טייקטבילראפ ניק טינ ּביוא

 רעכלעוו ,טקאפ םעד טינטעז ריא רעּבָא ,טײקשיטקארּפ רעיא טימ ביז טמיר

 דנאטשמיא זיא סע רעדנווװ א ראפ קָאװ ,רעקיטקארפ גשיסור/ גדעי טנאקאּב זיא
 א גופ רָאנ םינ עינרענע יד םעברא רערעגָאיצוילָאװע) רעד ניא גפאש וצ
 . ,טבארט ריא רעדָא .טײקכעלנעזרעּפ רערעדנוזאב א נופ עליפא רָאנ ,לזיורק
 / געגיז סע יװ ,נעײפירָאק עניוזא גײז טינ גענָאק גנוגעואב רעזדנוא ניא זא

 . רימ לײװ ,ראפרעד ?נייז יוזא סע לָאז סָאװראפ ?גרָאי רע270 יד ניא נעװעג
 גטיירג כיז גלעו רימ ,כָאד ביז נטיירג רךימ רעבָא ?טיירגענוצ קיגײװ גענייז

 - גשימָאנָאקע,, גופ רעסאוו נקידנעייטש גפא ,סעמע !נשיירגוצ כיז גלעוו רימ נוא

 ,ןרגוא אב ניוש ביז טָאה "גנוריגער רעד טימ גוא מיטאבעלאב יד טימ  פמאקה

 עכלעװ ,נשטנעמ גויואב כיז נבָאה סע ,למיש טעהליבעגסיוא ,קיֿפנמוא מוצ

 :"ע םימ ,טייקשיייביטס רעד וצ לעלאּפסומ נענייז גוא ינק יד םא כיז נלעמטש

 םענופ "?יישרעטניה, -מעד (קירדסיוא סוװָאנאכעלּפ טיול) קירנקוקנָא טכיופ

 םעד גופ גרעװ וצ/ רעטָאּפ נזייוואּב גלעװ רימ  רעּבָא .* טאיראטעפָארּפ נשיסור

 .טרעװ רעכלעוװ ,רענָאיצוילָאװער רעשיסוד רעד גָאק טציא רָארג .למיש גקיזָאד

 טכע גפא כיז קידנציטש ,עירָאעט רערענָאיצילַאװער טכע נא כרוד טריפעגנָא

 + ?רגע -- כעלדנע רע נָאק ,סאלק נקידנכאוופוא שיייכיטס נוא נרענָאיצילָאװער

 41 8616 מםוצ טרָאװרָאפ, :לקיטרא סווָאנאכעלּפ גוא גאראפ זוא קורהסיוא אוא *

 .{ ,211 -ב ,סרעוו ,ווָאנאכעלּפ 1 ;?ָאלעוד . םאה}8 גופ עיצקאדער רעד ראפ סטזוג
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 .גזיר ענייז נעלקיוופנא גוא סקּוװ נצנאג נייז גיא כיז נביילנסיוא -- {כע
 נשיווצ ,רעקיטקארּפ עסאמ רעד נשיװצ ןא ,זיולב קיטײנ ןיא ןצרעד ,םעכיוק

 .טעברא רעשיטקיאהּפ גנעװ געמיורט עכלעוו ,נשטנעמ עסאמ רערעסערג כָאנירעד
 לֲאֹּפ ערעזרנוא נקירעדינרעה וצ ווודּמ רעדעי לָאז ,קנאב-לוש רעד גופ ניֹוש

 טעברא רעלענַאיצאזינאגרַא רעזדנוא גופ טסעמראפ םעד גוא גבכאנפוא עשיש

 םיײז ,גנָאפשרעד וצרעד כיז גלעוו דימ גוא .גנופכאראפ גוא טָאּפש גענעגעגאב

 טי ..!גרעה עגיימ ,קִיּור
  טײקטבילענניא "רעשימָאנָאקע, גופ ?רעּפ געז ליװ רעזעל רעד ביוא רָאנ

 רעשימקעלקע רעד נופ גדנעו ,ביז טיימשראפ ,ביז רע פואד ,יירעראפסוק גיא

 בוא רענעטלאהעגסיוא רעד וצ ?ָאלעיד .ּבאר, רעקיטפאהדנאטש:טינ .נוא

 יוזא כעלטנגייא רעד גנעװ רעטרעװ יײװצ טציא,, ."?סימ .ּבאר, רענעסָאלשטנא
 רעד ניא .מ .ר נּבירשעג טָאה--.,"צנעגילעטניא רערענָאיצילָאװער רענעפורעג

 רעד גיא ֿכָאמנייא פינ ,סעמע ,טָאה יז -- ,18 טייז ,?עגאקייב רערעדנוזאב

 טעגערישטנא גא ניא נמפערטוצניירא , םייקטיירג עלופ ריא גזיואב קיטקארפ
 ,סָאװ ,גירעד רָאנ טייטשאב קילגמוא רעצנאג רעד ."םזוראצ גטימ ?גנארעג

 טָאה ,ײצילַאּפ רעשיטילָאּפ רעד כרוד טפעדיורעג סענָאמכאר נָא קירגרעוו

 רעד טימס פמאק םמעד געמונענפוא צנעגילעטניא ערענָאיצוילַאװער רעזדנוא
 /.:רעהטטבלעז רעד טימ םמאק נשיטילָאּפ א ךאפ ײצילָאּפ רעשיטילַאּפ דעקיזָאד
 ,עגארפ יד טרעלקענפוא םינ םציא ןיב ריא ראפ טביילב עקאט רעבירעד .גנוש
 .=?ננושרעהטסּבלעז רעד טימ פמאק גראפ סעכיוק נעמענ געמ לָאז נענאוונופ

 ;כאראפ עלופטכארּפ עקיזָאד יד ןיא םע כעלכיילנראפמוא יוװ ,סעמע טיג
 ניז נטכעלש מעניא) רעגנעהנָא נא דאצימ יצילַאּפ רעד ,פימ פמאק מוצ גנומ
 עװיטאריּפסנָאק רעזדנוא ?גנוגעװאב רעשִי ײ כימ ם רעד גופ (רעגנעהנָא גא
 ןדנוא ראפ סָאװ ,טימרעד גקיטכעדאב וצ טײרג רע ןיא טייקמינעגשטינ
 קיטכיװ טינ רָאנ ,נעמונעג בָאט ןיא ,גנונעואב:נסאמ רעשייכישס א אּב זיא
 -םיוא נדליוו גקיזָאד םעד רעפנוא {!ייצילַאּפ רעשיטילַאּפ רעד םימ פמאק רעד
 אב ןיא ?יפיזא םא :עקינײװ רעיײז נוא רעײז נביירשרעטגוא ביז גלעװ ריפ
 :ָאיצילָאװער ערעזדנוא גופ נרעלעפ יד גנעװ עגארפ יד טקעשײװעגגָא נעמעלא
 ,נבײרשרעטנוא טינ כיז סעװ םיא רעטנוא ביוא רעבָא .סעיצאזינאגרָא ערענ
 סינ טָאה רע רערָא ,םינ געק רע סָאװ ,ראפרעד זיולב זיא ,ווָאניטראמ ,לשָאמע;
 עקאט- ,סעכַאנאה ענייז גופ פָאס מוצ זיב גטכארטרעה וצ כיז םייקטסיירד יד
 :טיורא לָאז עסאמ יד זא ,יװ ,"עּבאגפוא , אזא טרערָאֿפ געד יצ ,סעמעעּב
 .-ֿװער עקידסעשָאמאמ גמערּפשראפ עכלעוו ,נעננורעדַָאפ עטערקנָאק גלעטש
 ,עשסעפ א גמאשאב גנעװ טײקידװעגרָאז ערעדנוזאב יז טרעדָאֿפ געד יצ ,נפאט
 יג טליפ געד יצ ?גרענָאיצילַאװער נופ  עיצאזינאגרָא:פמאק עטריזילארטנעצ



 .מארגָארּפ נוא עיצאָזינאגרָא נוקיטקאט .דראגנאווא סלא ייטראּפ רעד ראפ פמאק זו 538

 -.טינרָאג ; "טפמעק עבלעוו ,עסאמ .אזא כיוא "עבאגפוא , עקיזָאד יד םיוא

 ."פוא עקיזָאד יד טלָאװ נעד יצ :רעמ כָאנ ?"ײצילַאּפ רעשיטילָאּפ רעד טימ,

  ראמ ביז נטלָאװ רעריפנָא עקינײװ יד צוכא נעװ ,ראבריפסיוא געװעג עבאג

 - לעװ .,רעטעברא עניוזא (טייהרעמ רעפאסָאלָאק א ניא) כיוא געמונעג טינ ריא
 ;ַאּפ רעשיטילָאּפ רעד טימ גפמעק וצ/ קו"פ טינ ןצנאגניא נענײז עכ
 קוײֿפ .גענַײז ,נשטנעמ:נסאמ עכעלטינשכרוד יד ,רעטעברא עניוזא ?"ייציל
 :טעניא ,קיירטש א גיא גנורעפָאטסבלעז גוא עיגרעגע עקיזיר א גזײװוצסיורא

 ראג גוא) .קויפ געניײז ,רעטילימ גפיס גוא ײצילָאּפ רעד טימ פמאק:נסאג

 ,גנוגעוואב רעצנאג .רעזדנוא נופ גנאגסיוא םעד גז ײ? (גענַאק גיײלא .ײז

 ."עּפס טרעדָאפ ײצילַאּפ רעשיטילָאּפ רעד םימ פמאק רעד רָארג רעבָא

 .עיסעפַארּפ רעד םיול !גרענָאיצוילָאװער טרעדָאפ ,סעלײפמ עלעיצ

 :"נלעטשסיורא| לָאז עסאמ יד זא .,מעד גגעוו .רָאנ .םינ גגרָאז גפראד רימ נוא

 .לָאז רעטעברא עסאמ יד ןא ,מעד גנעװ כיוא רָאנ ,נעגנורערָאפ עטערקנָאק
 .רעד טױג-.גרעֶנָאיצילָאװער עניוזא לָאצ רערעסערג א גיא צלא "נלעטשסיורא,
 +גנעק רער נגעוו עגארפ רעד וצ נעמוקעגוצ ,מוראיוזא ,נעניײז רימ .עיסעּפָארּפ
 .ָאװער עק לענָאיסעפָאד ּפ נומ עיצאזינאגרַא רעד גשיװצ שינעטלעהראפ רעקיטייז

 עבלעװ ,עגארֿפ- עקיזָאד יד .גנונעװאּב רעשדעפעבראנייר רעד נוא גרעגָאיצויל

 -םריסערעטניא ליפ טָאה ,רוטארעטיפ .רעד גיא טלניּפשענּפָא קינײװ כיז טָאה
 ,םירייוואכ .יד טימ .גטיירטש גוא ;גסעומש יד גיא ,יירעקיטילאּפ , יד ,זדנוא
 .טגױל .ריא םא .םזימָאנָאקע מֹוצ עטױנ רעקינײװ רעדָא רעמ גענײז עכלעוו
 הצ גייא .בָאנ טימ- גקירנעראפ רימָאק .ךעירפ רעכָא .גקעטשוצּפָא כיז רעדנוזאב

 .רעד נשיווצ - גנוהניבראפ רעד גנעװ םיועט רעזדנוא גרירטסויליא סָאד עטאט

 .2 עי יי ,מזימָאנָאקע נטימ  יירעראמסוק

 יאוא :רעה גבירשעג טָאה =- .,מעברא ר רעד גופ גנגירפאּב, עּפורג יד;

 .םיגו ןגנוריגערי ךעד טימ פמאק גטקעריד א טרעדָאפ --- ,"רעפטנע , גייז גיא

 2 גקיזָאד .מעד ראפ טפארק עלעירעפאמ יד כיז טניפעג סע ּוװ ,קידנגעוו ּפָא

 ,"מיא - ראפ גגעװ יד גענײז סע .ּוװ ,קידנזײװנָא טינ ,פמאק

 .סלָאװ םוצ- .רעּפאכעמ רעד .טכאמ ,העטרעװ עטצעפ .יד קידנכיידטשרעטנוא ,גוא

 : :גהעװ טרעּפקרעד 'טינ :גָאק דנאטשטוא רעקיזָאד רעד, .:גנוקרעמאב אזא "נגעוו,

 .גנעוו םינ?כיז דער מארגָארּפ רעד גיא ?ײװ ,נליצ עוװימאריּפסנָאק ניק טימ

 - רעדיװ .עסאמ יד -גנוגעװאב:גסאמ .א גנעוו רָאנ ,גנורעושראפ א

 קיט 'רעמייהעג א ּכעלגעמ זיא געדיצ .גנעװ עמייהעג ניק טימ גייג םינ נָאק

 7866 -)'?עיציטעּפ גוא עיצאטסעפינאמ עמייהעג א כעלנעמ .ןיא געד יצ

 ?העָקיזָאד הע ; .וצ .יס געגנאגעגוצ טראה יא רעבאכעמ רעד .(89 .ז- ,סטממ"*

 .דע ר .שטיװָאפָאקַארּפ ,0 יד *)



 599 | | !נָאט נעמ םראד סָאװ

 (סעיצאטסעפינאמ נוא גקיירטש גופ רעגעדרָאגײא יד) "טפארק רעלעירעטאפ,

 -סיוהא ננעוושסעדנופ ביז טָאה רע רעכָא ,פמאק גנראפ "גנעװ,} יד וצ ייס גוא

 "ביז טקוב , רע ליײװ ,שייקטלמוטעצ רענערָאלראפ גופ דנאטשוצ א גיא גזיוװעג
 םָאװושֶע םא יװ ,ךיא םא טקוק רע ,טסיײיה סָאד ,גנוגעואב:נמאמ רעד ראפ

 :ויפקא ,רערענָאיצװלָאװער ,רעזדנוא נופ זדנוא ם"ײרפאּב סָאװ ,סניוזא
 ;גוא גתא גרעטנומרעד פראד סָאװ ,סניוזא סָאװפע פא יװ םינ גוא ,טייק

 קידטש רעמיײהעג א .טײקװשקא ערענָאיצילָאװער רעזדנוא נסיופשרעט

 :ֹוק עכלעו ;נענָאזרעּפ יד ראפ נוא ענייז רעמענלײטנָא יד ראפ --- כעלגעמוא זיא
 . -עברא עשיסור עסאמ רעד ראפ רעכָא .גנוריראב גיא מיא טימ טקעריד געמ

 לענג (רע טביילבראפ לייטנפסרעמ גוא) גביילב קיירטש רעקיזָאד רעד גָאק רעט

 טימ גנווצאב רעדיװטעי גדײנשוצּפָא גנרָאז גיוש טעװ גנוריגער יד ?ײװ ,"םייה

 -ירּפשראפ רעדיװשעי נכאמ ֹוצ כעלגעמוא גנרָאז גיוש טעװ יז ,רעקיירטש יד

 /רעלעיצעּפס א קיטײנ גיש ןיא ָאד טָא .קירטש םעד גגעװ םעידעי גופ גנוט
 לָאמנײק טעװ סע נכלעװ ,פמאק א ,"ײצילָאּפ ףעשיטילָאּפ רעד טימ פמאק,
 גוא ?ײטנָא טמענ עכלעװ ,יד יװ ,עסאמ עטיירב אזא גהיפ ווימקא נענַאק םינ

 גופ טילָאלק עלא םיוק גריזיִגאגהֶא גפראד פמאק גקיזָאד םעד .נקיירטש יד

 -ָאװער רעד טיס םקיטפעשאב ?לענָאיסעפָארּפ גענייז עבלעוו ,נשטגעמ "טסנוק

 טינ ןיא פמאק גקיזָאד םעד נופ גנוריזינאגרָא יד .םייקיפעט רערענַאיצויל

 םיעװ גנונעװאּב רעד גיא סָאװ ,תפרעד קיטײנ רעקינײװ גרָאװעג
 עיצאזינאנרָא יד םרעװ נופרעד ,טרעקראפ .עסאמ יד נגיוצעגניירא שִייכיטס
 ערעזדנוא טליפעגסיוא םיג גטלָאװ ,נטסילאיצַאס ,רימ לײװ ,קיטײנ רעמ
 רעד גרעטש טנעקעג םינ גטלָאװ רימ געװ ,עסאמ רעד ראפ נטכילפ עטקעריד

 (םײהעג טיײרנעגצ םיִנ גײלא לָאמוצ גמטלָאװ גוא) םייהעג גנכאמ וצ ײצילַאּפ

 :ײז רעדיװ םע נענעק .עיצאטסעפינאמ רעדיװפעי גוא קיירטש רעדיװשעי

 עסאמ עקידנכאופוא שיייכיטס יד סָאװ ,דאפרעד עקאטפ דנאמשמיא רימ נענ
 ערעסערו א צלא עװיװס ריא נופ כיוא גקווסיווא טעװ

 טעװ זדנוא ביוא) "עיסעּפָארּפ רעד טיופ גרענָאיצויכַאװער , לָאצ ערעסערג נוא

 םא נעשטּפָאט כיז רעטעברא יד נםור וצ םינאפיוא יילרעלא םא גלאפנייא םינ

 וה | - .(טרָא גיא

 ;אגרֶא יד גוא רעטעברא גופ עיצאזינאנרָא יד 4ג
 גרענָאיצוילַאװער גופ עיצאזינ

 טארקָאמעדלאיצַאס א ראפ טרעװ םמאק רעשיטילָאּפ פירגאב רעד ביוא
 טימ גוא םיטאבעלאב יד טימ פמאק רעשימָאנַאקע, םירגאב גטימ טקערעג
 / עיצאזינאגרָא ,, םירגאב רעה זא ,נטראווהעד וצ כעפדיטאנ ןיא ,"גנוריגער רעד



 . מאדגָארּפ נוא עיצאזינאגרָא ,ק"טקאט .דראגנאווא סלא ייטראּפ רעד ראפ פמאק ,ןן} 540

 :טימ גרעוו טקעדעג רעקינײװ רעדָא רעמ םיִא ראפ טעװ "נרענָאיצוילָאװער גופ

 -סייב ליײוװ ,כעלקריו טפערט סָאד נוא ."רעטעבהא גופ עיצאזינאגרַא , :פירגאב

 -בעטשכוב גדייר רימ זא ,סיורא כיז טזײװ ,עיצאזינאגרָא רעד גגעוװ גנדייר רימ

 טימ םעומש א ,לשָאמעל ,כיא קנעדעג ,טציא יו .גכארּפש ענעהיישראפ פא כעל

 פינ ןיא רימ נכלעװ ,טסימָאנָאקש מענעטלאהעגסיוא צנאג א םמענייא

 :רושָארּב רעד נגעװ נדייר גביוהעגנָא גּבָאה רימ .רעירפ נענעק וצ געמוקעגסיוא)

 לענש ביז נענייז רימ נוא *,"?עיצוילָאװער עשיטילָאּפ יד נריפכרוד טעװ רע,

 .גָאנגיא יז סָאװ ,סָאד זיא רעריא רעלעפשנורג רעד זא ,םורעד געגנאגעגפיונוצ

 - רימ ןא ,טנימעג ניוש גבָאה רימ .עיצאזינאגרָא רעד גגעוו עגארפ יד םריר -

 ,רעטײװ םײג סעומש רעד ...רעבָא --- גרעדנא גשימ רענייא ראדילָאס גענייז
 :פימ גײמ .נבאז ענעדיישראפ גגעוו גדייר רימ זא ,סיורא כיז טזייװ סע גוא

 יד ,סעסאק:קיירטש יד גרירָאנגיא ראפ רעבאכעמ טעד טקידפושאב רעסעומש

 גוא סאהעג בָאה רעדיװ כיא ,,לג .ר .א פליה רעקיטײזנגעק ראפ גטפאשלעזעג

 "וצכרוד, פא קיטיינ ןזיא עכלעוו ,גרענָאיצילַאװער גופ עיצאזינאגרָא יד גיז

 .יר גזיוועגסיורא כיז טָאהסערָאנ יװ ,נוא .עיצוילָאװער עשיטילַאּפ יד "נריפ

 לאלכיּב לָאז רימ ןא ,סינ ניוש כיא קנעדעג ---ןטייהנדיישראפ:גנונניימ עקיזָאד

 .טימ .געמימשוצנייא עגאהפ רעלעיּפיצנירּפ ןיא סע רעכלעווא רעּביא נעמוקסיוא

 | !טסימָאנָאקע גקיזָאד מעד
 -גרישראפזננונימ שרעזדנוא גופ לאווק רעד געגאטשאב ןיא םָאװ ניא

 ףופ ּפָארא דעמָאט כיז נגָאלש נטסימָאנָאקע ירד סָאװ ,גירעד עקאט ?נטייה

 | ס ,עלענָאיצאזינאנרָא יד גיא יײס מזינָאינוי:דערפ פא מזיטארקָאמעדלאיצַאס

 יאמרֿפאיצאמ רעד נופ םמאק רעשיטילָאּפ רעד .גבאגפוא עשיטילָאּפ יד גיא

 .רעשימָאנָאקע רעד רעדייא ,רעטריצילּפמָאק גוא רעטיירב כאסא ןזיא עיטארק

 קנופ .גנורינער רעה טימ גוא מיטאבעלאב יד טימ רעטעברא יד נופ םמאק

 .רערענָאיצילָאװער רעד גופ עיצאזינאגרַא יד פראד (טעד בילוצ גוא) יוזא

 'ר עד נא נא גוֿפ .נײז כעלריימראפמוא ייטראּפ רעשיטא-קָאמעדפאיצַאט

 יר .פמאק אזא ראפ רעשעּברא ופ עיצאזינאגרָא יד רעדײא ,נימ

 ,סגטײװצ  ;עלענָאיסעּפָארּפ א נייז ,סנטשרע ,פראד רעטעברא נופ עיצאזינאגרָא

 יי גייז יז פראד ,סנטירד ;ערעטײרּב רעמ א כעלגעמ טײװ יװ גייז יז פראד

 יצייװ גוא ָאד ,כיז טייטשראפ ,דײר כיא) וויטאריּפכנַאק רעקיניײװ כעלנעמ פיײװ

 .יד ,טרעקראפ .(דנאלסור עשירעשרעהטסבלעז סָאד גיוא גיא קידנבָאה ,רעט

 גוא צלא ראפ רעירפ געמענמורא ראד גרענָאיצילָאװער נופ עיצאזינאגרָא

 ָאיִצילָאװער גיא טײטשאב סע עיסעּפָארּפ סעמעוו ,נשטנעמ כעלכאזטּפיוה

 4 : שיש

 .דע ר .גונאס .א .א ווא רושַאבב רעקיזָאד רעד גופ רעטווא רעד *

* 



 541 ןנָאט געמ פראד סָאװ

 2ָא וו ע ר נומ עיצאזינאגרָא נא נגעו עקאט כיא דיירו רעּבירעד) טייקימעפ רערעג

 ?ָאמעדלאיצַאס גדענָאיצװלָאװער יד גיױױא ניא קידנּבָאה ,נדענָאיצויק
 .אֹוא גומ רעדילגטימ יד ראפ נעמיס טעניימעגלא גקיזָאד םעד עבאנעל .(גטארק

 ײװפטעי נדעװ טשיװענּפָא גצנאגניא פראד עיצאזינאנרא
 2?עפניא גוא רעטעברא נשיװצ ד"ײשרעטנוא רעד
 .ַארּפ ענעדײשראפ גשיװצ ד"ײשרעטנוא םעד נטע טדערענּפָא גוש ,גטנעג

 םינ גייז טגניראּבמוא זומ עיצאזינאגרָא עקיזָאד יד .ענעי נוא יד אֹּב סעיסעפ
 כיז 1 ריִמָאל .עויטאריפסנַאק רעמ א כעלגעמ טײװ יװ גוא עמיירב גייק רעײז
 .דיישרעטנוא גנאפיירד גקיזָאד םעד םא גלעטשּפָא

 רעד גשיווצ דיישרעטנוא רעד ןיא טייהירפ רעשיטילָאּפ טימ רעדנעל גיא

 טקנופ ,רערָאלק א םויַלָאסכא עיצאזינאגרָא רעשיטילָאּפ גוא רעלענָאיסעּפָארּפ

 רעד נוא גענָאינו:דערט יד גשיווצ דיישרעטנוא רעד כיוא רָאלק ןיא סע יװ

 ביז נרעדנע עטשרע יד וצ רעטצעל רעד גופ נעגנויצאּב יד ,עיטארקָאמעדלאיצַאס

 ,ביז טײטשראפ ,רעדנעל ענעדיישראפ גיא םרָאפ רעד טיוק כעלדיימראפמוא

 ײז --- ,געגנוגנידאב ערעדנא גוא עשידירוי ;עשירָאפסיה יד שימ טםעקסעה גיא

 ,:םראד ייז) .װ .זא .א עטריצילּפמָאק ,עננע רעקינײװ רעדָא רעמ גייז נענָאק

 רעקינײװ טסכעלנעמ נוא עגנע רעמ טסכעלנעמ גייז ,טקנוּפדנאטש רעזדנוא גופ

 עלענָאיסעפָארּפ יד גופ עיצאזיגאנרָא יד ןא ,מעד גגעוו רָאנ ,(עטריצילּפמָאק

 -ארקַאמעדלאיצַאס רעד גופ עיצאזינאגרַא רעד טימ נלאפיונוצ לָאז נענייראפ
 רגאלסור גיא .ָאטינ דייר גייק עקיפא רעדנעל עיירפ יד גיא זיא ,ייטראּפ רעשיט

 :יװפעי קוק גטשרע גפא גנושרעהטסכבלעז רעד נופ כָאי רעד ּפָא טשיװ רעבָא

 -רא נא גוא עיצאזינאנהַא רעשיפאוקָאמעדלאיצַאס א נשיװצ דיישרעטנוא דעד

 כעפזיירק יי ר ע5 א נוא נענייראפ:רעטעּבדא ײ 9 ר ע5 א ?ײװ ,נייראפ:רעטעּב
 :שימָאנָאקע םענופ גייצקרעוו גוא גנונײשרעד:טּפיוה יד ?ייװ ,נטָאּב-אפ נענייז
 :וא) רעלעגימירק א ?אלכיב זיא -- קיירטש רעה -- רעטעברא יד גופ פמאק

 רעײז "נָא נסיומש , םוראיוזא .נכערּכראפ (!רעשיטילָאּפ א עליפא לָאמוצ
 -ָאנָאקע גא גריפ עכלעװ ,רעפעברא יד ,םייז גייא גופ  ,געגנוגנידאב ערעזדנוא
 ײז נסיוטש , ,טייז רעשייווצ רעד גופ נוא ,גגארפ עשיטילָאּפ םא ,פמאק גשימ
 :ָאס טימ טזינָאינוי:דערט םעד נשימפיונוצ םא גטארקַאמעדלאיצַאס יד נָא
 ,ּפמָאק גוא סװָאניט-אמ ,םיקסוועשטירק ערעזדנוא גוא) מזיטארקַאמעדלאיצ
 פינ נקרעמאּב נוא ,נימ נטשרע םענופ ?נסױטשנָא םעד גגעװ שיגרענע גענייט
  רָאפ כיא טלעטש ,גסעמערעדניא .(נימ גמיװצ מענופ "גסיױטשנָא, סָאד
 -ָאנָאקע נכרוד געגנולשעגניא כעלטרעדנוה 09 פא גענײז עכלעו ,גשטנעמ
 גכָאה יז גופ ענייא ."גנוריגער .רעד טימ נוא םיטאבעלאכ יד טימ פמאק גשימ
 -אכ םקעז---ריפ) טיקיפעט רעײז תפ דָאירעּפ גצנאג / םענֹופ כעשעמ גיא



 מארגָארּפ גוא עיצאזינאגרָא ,קיטקאט .דראגנאווא סלא ייטראפ רעד ראפ פמאק .ןז 2

 :יפיינ רעד נגעװ עגארפ רעד פא נסױטשעגנָא םינ כיז לָאמ ניא נייק * (מישָאד

 -גא יד ;נרענָאיצילַאװער נופ עיִצאזינאגרַא רעשריצילּפמָאק רעמ א נופ טייק

 רעטײרּפשראפ קיסעמסיגלעהראפ רעד פא "נסיוטשנַא , רעשפע כיז נלעװ ערעד

 יא גנוגיױצרעביא נּפעש נלעװ יז רעכלעוו נופ ,רושארעטיל רעשינאינייטשנרעב

 גקידנפיוק געיווג םענופ שראמסיורָאּפ, םענופ טײקיטכיװ רעקראטש רָאג רעד

 .:עריפראפ רעד כרוח נרעװ טּפאכראפ רעשפע נלעװ ,כעלדנע ,עמירד יד ,!"פמאק |
 נשינאגרָא נוא נגנע , נופ רעטסומ מעיינ א טלעוו רעד גזיײװאב וצ יידיא רעשיר

 ;ָארּפ רעד גשיוװצ דנוּבנעמאזוצ א נופ ,"פמאק נשיראטעלָארּפ .גטימ דנובנעמאזוצ

 טערט םע רעטעּפש סָאװ .גנוגעוואב רעשיטארקָאמעדלאיצַאס גוא רעלענָאיסעּפ

 / ןֹופ בוא ,טסיײה סָאד ,נוא ,מזילאטיּפאק גופ ענערא רעד פא דנאל א םיורא
 רעמ צלא -- ,נשטנעמ עניוזא נטכארט גענאק --- ,גנונעוואכ:רעפעברא רעד

 .גוא גנוגעװאּב רעלענָאיסעּפָארּפ רעד ניא נעמענלײטנָא גטסילאיצַאס יד גענָאק
 עשיטארקָאמעדלאיצַאססינ נייז נעק נוא פדאד רעקינייװ צלא ,עציפש ריא גבעג

 רעד רָאנ ,קיטכיר צנאנ קנאדעג אזא זיא רעהא זיּב .נענייראפ עלענַאיסעטַארּפ

 גנעװ נעמיורט יז גוא רעטייוו כָאנ נעײג ייז סָאװ ,נירעד טייטשאב קילגמוא =

 :מזינָאינו;רערט נטימ טזיטארקַאמעדלאיצַאס מענופ גנוסיגפיונוצ רעלופ א
 רעגהוברעטעּפ םענופ טוטאשס םענופ ?יּפשײב גפא נעזרעד דלאב גלעװ רימ

 ;;וא םא ּפִא ביז נעלגיּפש געמיורט עקיזָאד יד כעלדעש יװ ,יידנאבראפ-פמאק,
 .רענעלפ-ריזינאגרָא ערעזד;

 ;עפָארּפ נײז גפראד פמואק נשימָאנָאקע ראפ סעיצאזינאגרָא-רעמעברא יד

 - טיול .םראד רעטעּברא נא טאדקָאמעדלאיצַאס רעדעי .סעיצאזינאגרָא עלענַאיס

 .םעיצאזינאגרַא עקיזָאד יד ניא גטעברא וויטקא גוא גקריוומימ טייקכעפגעמ רעד;

 * דָאפ .וצ גסע רעטניא ערעזדנוא גיא טינ ?אלק ןיא סע רעבָא .קיטכיר זיא טָאד

 ;לאיצָאס .רָאנ נײז געגָאק נלָאז נעניידאפ "*עװָאכַאּפ , נופ רעדי?גטימ זא ,נרעד
 פא גנוקריוו רעזדנוא גופ מענדאפ מעדיטרעלעמשראפטלָאװ סָאד :נטארקָאמעד
 - ײעכלעוו ,רעטעּברא רעדעי ןקילײטאּב נייראפ:כאפ מעניא כיז לָאז .עסאמ רעד

 - גוא מיטאּבעלאּכ יד טימ נפמעק וצ פא גנוקיניידאפ א נופ טייקיטיינ יד טייטשראפט

 / 2רעד םינ'נעועג טלָאװ גענייראפ:כאפ יד נֹופ עפונ ?יצ רעד .גנוריגער רעד טימ

 -װד ב רעײז ניק געוװעג םינ גטלָאװ נענייראפ-כאפ עקיזָאד יד געוװ ,כעקכיירג

 ,םעיצאזינַאגרָא עקיזָאד יד נענַײז סע רעטיירב סָאװ נוא .סעיצאזינאנרֶא עט

 ,םרעוו עכלעוו ,גנוקריװ א ,ייז פא גנוקריוו רעזדנוא כיוא גײז טעװ רעטיירב צלא

 נשימָאנָאקע מענופ גנולקיווטנא ?רעשַייײכיטס ,, רעד כרוד רָאנ טיגנ גצזיוועגסיורא

 -ָאוצוזלָאװער א נופ רעיודטעברא רעקידכערעעב רעד זוא --- מישָאדאנ 6-4 יא

 טיוקטרודונאגרָא רעשוייטראפי רעד ברוד נדנובעג טונ זוא סָאװ ,,ראטסוק, א רענ

 | .דערר .עוצארופסנַאק נוא
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 "איצָאס יד גופ גגוקריוופוא רעקיניזטסוװאב ,רעטקעריד כרוד כיוא רָאג ,םמאק
 דגאטשאב גטײרב א אב רעכָא .םיריואכ יד םא רעדילגטימ:גייראפ עשיטסיפ

 עכלעוו) עיצאריּפסנָאק עגנערטש גיק בע?געמ טיג ןיא עיצאזינאגרָא רעד גוט

 וצ ?ײטנָא םא קיטײג ןיא םע רעדײא ,גנוטיירגוצ ערעסערג א כאסא טרעדָאפ

 גקיזָאד םעד גכײלגסיױא געמ לָאז יוזאיו .(פמאק נשימָאנָאקע םעניא נעמענ

 -גערטש א גופ גוא דנאטשאב גטיירב א גופ םייקיטיינ רער נשיווצ כורּפשרעדיװ

 םעיצאזינאגרָא-כאפ יד ןא ,גכײרגרעד געמ לָאז יוזאיו ?עיצאריּפסנַאק- רעג

 :עג ?לאלכיב ,נָאק וצרעד ?ויטאריּפסנָאק רעקיגײװ כעלגעמ םייװ יװ גיײז גלָאז

 עכלעו) גענייראפ:כאפ יד גופ עיצאזיקאנעק יד דעדָא :גגעװ ייווצ רָאנ גייז ,טדער

 :איצַאס יד גופ עיצאזילאגעק רעד ראפ געמוקעגרָאפ רעדנעל עקינייא גיא ןיא

 א יװ ,עיצאזינאגרֶא יד גטיהראפ רעדָא ,(גענייראפ עשיטילָאּפ גוא עשיטסיק

 יה ,עזױפ ,עטמערופעגסיוא קינייװ ,עיירט א ?לימיוזא פא רעּבָא ,עמייהעג

 רערילגטימ עטאמ רעד ראפ לֶאו עיצאריּפסנַאק יד ןא ,נשטייד יד גנָאז סע
 ( 6 } 52 ,לונ םוצ ןיב טאמיק גרעװ טריפרעד

 -רעטעברא עשיטילָאּפ:טיג גוא עשיטסילאיצַאס-טיג גופ גנוריזילאגעק יד

 גײק גייז טינ גָאק םע גוא ,ןּבױהעגנָא ניוש דנאלסור ניא כיז טָאה גענייראפ
 ?אמערלאיצַאס רעקידנסקאװ יג רעזדנוא גופ םירש רעדעי ןא ,לפייווצ םוש

 נֹומ גוורּפ יד גרעטנומרעד גוא גרעמראפ טעװ גנוגעוואב-רעטעברא רעשיטארק

 ראצימ םיורא טּפיױהרעד געײג עכלעוו ,גוװורּפ --- ,עיצאזילאנעל רעקיזָאד רעד

 דאצימ כיוא זײװלײמ רעכָא ,גנונעדרָא רעקידנריטסיזקע רָעד גופ רעגנעהנָא יד

 גופ נָאפ יד .צנעגילעטניא רעלארעביפ רעד דאצימ גוא עפוג רעטעבדא יד

 2םימ ,םװאפאבוז יד גנא סועליסאוו יד נביוהעגפוא גיוש גבָאה עיצאזילאנעג
 ,טמרָאװ גא סװָארעזַא גרעה יד גבעגעג גוא טגָאזעגוצ גיוש ריא גבָאה גגוקריוו

 .גנומערטש רעיינ רעד גופ רעגנעהנָא גאראפ ניוש גענייז רעטעּב-דא יד גשיווצ
 -ערטש רעקיזָאד רעד םימ גענעכער טינ ביז נָא טציא גופ טיג גענָאק רימ גוא
 ;עדלאיצַאס יד נשיװצ גָאק םעד גגעװ --- ,גענעכער םיז לָאז עמ יוזאיוו ,גנומ

 צ רעדײסעק װעיוכעפ נענייז ר"מ גייז געננועיק ייװצ םיוק גפארקָאמ

 גופ ,סװעיליסאװ גוא םװָאטאבוז יד גופ ?ײשנָא רעדיװטעי גריקסאמעד
 ראפ גרעלקפוא גוא גנומערטש רעקיזָאד רעד גיא םיכָאלאג גוא געמראדגאשז יד

 :עמ געגײז ךימ .רעמענלײטנָא עקיזָאד יד גופ סעינּפ עכעלקריוו יד רעמעברא יד

 :טָאנ ?עשינַאמראה ,, ,עשירעכאמ:םעלָאש יוילרעלא יד כיוא גירקסאמעד !וצ וועיוב
 םא רעוט עלארעביק יד נומ סעדער יד גיא געלגומשכרו+ד כיז גלעוו עכקעוו ,םעק

 םעטָאנ עקיזָאר יד יז געמעג וצ ,םגיוצלא --- ,געגנופמאזראפ:רעשעברא עגעֿפָא

 רעכעלדירפ נופ םייקנשטנוװעג רעד גיא גנוגייצרעביא רעקישכירפוא רעײז בילוצ

 -טסלאשטאג וצ ביז געגידוצוצ גליװ םעד םילוצ רעהָא .,ופעבראנעמאזוצ:גסאקק
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 ,בעלדנע ! ,גענייז רימ .טיקטרעּפמולעגמוא בילוצ טעשָאּפ ,ֿכעלרנע ,רעדָא ,עוו

 טלעטש םע עבלעוו ,עקטסאּפ רענעי גגעק רעטעברא יד גענערָאװ וצ ועיוכעמ

 םא "?רעײפ א טימ גשטנעמ , יד קידנקוקסיוא ,ײצילָאּפ יד ?ָאמטפָא יז ראפ

 .-גװגרּפ ,נטפאשלעזעג עטביולרעד יד גיא גוא געגנולמאזראפ ענעפָא עקיזָאד יד

 גריפוצניירא םעיצאזינאגרָא עלאגעל יד גוט גנולטימראפ רעד כרוד כיז קיד

 יי | .עלאנעלמוא יד גיא כיוא גרָאשאקָאװָארּפ

 זַא ,מער ננעֹו נסעגראפ טינ גפיומושעּב טייטאּב --- צלא סָאד גָאט רעבָא = |
 .?גערּב גנוגעװאּב:רעטעּברא רעד גופ עיצאזילאנעפ יד םעװ ם ַא ס ַא ק פָא ס
 'פֹומ רָארג ,טרעקראפ ,סװָאטאּבוז יד םינ גטולכאל נוא ,זדנוא עקאט נצונ נעג
 טסימ יד .צייװ נופ טסימ יד ּפָא רימ גלייט עינאּפמאק:גנוריקסאמעד רעזדנוא
 טייקמאזקרעמפוא יד געיצוצ זיא סָאד -- צײװ רעד .גזיװעגנַָא גיוש רימ גבָאה/

 וה ֹוצ רעטעברא גטכיש ענענאטשענּפָא עמאס יד נופ גוא ערעטיירב כָאנ נופ

 ,נרענָאיצוילָאװער ,זדנוא נעיירפאּב--זיא סָאד ,נגארפ עשיטילָאּפ נוא עלאיצַאס

 עלאגעל נטיירּפשראפ) עלאגעל כָאט נטיױל גענייז עכלעװ ,סעיצקנופ עניוזא גופ

 .דמוא זדנוא טעוװ גנולקיווטנא רעײז סָאװ גוא ,(.ויא.א םליה עקישייזנגעק ,רעכיּב

 .,עיצאטיגא ראפ ?אירעטאמ נרעסערג נוא גרעטעהג א צלא נבעג כעלריימראפ

 :אמס :סװָארעזָא נוא סווָאטאּבוז יד גנָאז נפראד נוא רימ נענָאק ניז מעד גיא

 א רעטעּבדא יד ראפ טלעטש ריא ?לפיװ פא !כיז טעראטס ,גרעה עניימ ,כיז טעד
 גופ ניז םעניא יצ ,טײקשירעטאקָאװָארּפ רעשקעריד גופ גיז םעניא יצ) עקטסאּפ

 גוש - רימ גלעװ ---,(יימזיוגרטס} בכרוד רעטעּברא יד גריזילאדָאמעד - "נכעלרע ,

 :ָאמ םירש נכעלקריװ א טכאמ ריא ?פיװ םא .םייא גריקסאמער גגעװ גגרָאז

 ,"גאזגיז גשינָאדכאּפ , עמאס א נופ מרָאפ רעד ניא עליפא נײז לָאז --- ,סיֹור

 םירש .רעכעלקריו א !עּבארעדא ;ננָאז רימ נלעוו --- ,סיורָאפ טירס א רָאנ

 .וירּבראפ ,ערויטאינימ עליפא גײז לָאז ,עכעלקריװ יד רָאנ גיײז נָאק סיורָאפ

 טעװ גנורעטיירּבראפ אזא עדעי נוא .רעמעּברא יד ראפ עװָאכדאה  גופ גנורעט

 =ע? עניזא נופ מוקפוא םעד נרעכינראפ טעװ נוא גטסנוג וצ זדנוא נעגיד

 ,נשטילאיצַאס  נעגנאפ נלעוו גרָאטאקָאװַארּפ יד םינ גװ ,נמפאשלעזעג עלאג

 ;גוא ,טרָאװ גיא טימ .נטּפעדא כיז ראפ נעגנאפ גלעװ נטסילאיצָאס יד רָאנ

 / גצנאלפ זיא כאז רעזדנוא םינ .נזָארטטסימ יד טימ נפמעק טציא ןיא כאז רעזד

 :"עד רימ גקינייר ,גזָארג טסימ יד קידנסיירסיורא .סענַאזאוו-רעמיצ ניא צייוו

 געגָאק גלָאז צייװ סענופ רענרעק יד זא ,ראפרעד גרָאּב מעד ּפָא עפונ טימ

 +יא עירעכלוּפ יד טימ םעשטיװָאנאוויא יסאנאפא יד סאשע גוא .נטקאווסיוא

 - רימ גלעו ,סענָאזאוו בומטש ניא נעװערָאה טימ ביז געמענראפ * סענװַאנאוו

 .ָאג גופ גרלעה גענייז --- ענווָאנאװיא .עורעבלופ גוא שטוווָאנאװוא !טאנאפא *
 א דור : .רער ."םיצירמ עשיקנערפטלא גנוליוצרעד טלָאג
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 ייס ,גזָארגטסימ עקיטניײיה יד גדייגש ייס נענָאק נלָאז עכלעוו ,רעטינש נטיירג

 .ציײװ גקידעגרָאמ םעד גהיינש

 גלעװ עגארפ יד עיצאזילאגעל רעד גופ םליה רעד טימ גוײ? ,ָאזלא)
 :עעמ טייװ יװ גוא עװיפאריּפסנַאק רעקינײװ כעלנעמ טײװ יװ א נפאשאּב
 טינ רךימ נענָאק סָאד -- עיצאזינאגרָא עלענָאיסעּפָארּפ עטיירב דעמ כעל

 םװָארעזָא יד גוא סוװָאטאּבוז יד געוװ ,םיירפענ רעיז ןדנוא טלָאװ סע רעּבָא)
 --- ,גנוזיל אזא נופ טייקכעלגעמ עזיײוטייט אשטָאכ טנפעעג ןרנוא ראפ נטלָאװ

 גטלאה עמָאכלימ רעשיגרעגע כעלגעמ םייװ יװ רימ נפראד םעד בילוצ סָאװ

 נוא ,סעיצאזינאנרָא עלענַאיסעּפָארּפ עמייהעג גופ געװ דעד עטּביילּב .(!ייז םימ
 .נױש גטערט עכלעװ ,רעטעברא יד עציטש ײלרעלא גבעג גפראד רימ

 עלענָאיסעּפַארּפ יד .געווז גקיזָאד םעד םא (טנאקאב יונעג ןזיא ןרנוא יוװ) םורא

 נפ טארפ םעניא גצונ עלאסָאלָאק נעגנערב רָאנ טיג געגָאק םסעיצאזינאגרָא |

 כיוא גענָאק ײז רָאנ ,פמאק גשימָאנָאקע םעד נקופסעפראפ נוא געלקיווטנא

 נוא עיצאטיגא רעשישילַאּפ רעד ראפ רעפלעהשימ רעקיטכיװ צנאג א גרעװ

 גקיזָאד םעד נכיירגרעד ֹוצ יידעק .עיצאזינאגרא רערענָאיצוילַאװער רעד ראפ

 גנוגעװאּב עלענָאיסעפָארּפ עקידנּביײהנא ביז יד נעװערעק ןצ יידעק ,טאטלוזער
 --- ,עיטארקָאמעדלאיצַאס רעד ראפ .גשטנהוועג זיא עכלעוו ,גנוטכיר רעד גיא

 נופ שפײקטרעּפמולעגמוא יד כיז גלעטשרָאפ רָאלק צלא ראּפ רעירפ נעמ ןזומ
 / טָא םורא גיוש ביז נגָארט םע גכלעוו טימ ,עיצאזינאגרָא גא גופ גאלּפ םעגעי

 נּבעגעגרעּביא ןיא נאלּפ רעקיזָאד רעד .ןטסימַאנָאקע רעגרוּברעפעּפ יד רָאי ס

 / סָאטסיל,) רָאי 1897 ?וי גופ "עסאק:רעטעּברא גא גופ טומאפס ,, םעניא ייס

 ,(ילםימ ,ּבאר  רעמונ נטשרע מענופ -- ,46 .ז ,10--9 רעמוג ייאקינטַאּבאר

 ;אימקָא נופ ?עיצאזינאגרָא:רעטעּברא רעשיניידאפ א גופ טוטאטס ,, םעניא ייס
 :הוברעטעּפ ניא טקורדעגּפָא זיא סָאװ ,?טעלכ רעדנוזאב .א) רָאי 1900 רעב

 נופ גרָאסיכ-טנורג רעד ,("ארקסיא , רעמונ גטשרע םעגיא טנָאמרעד זיא גוא

 :רעטעברא עפיירב יד נעמערופסיוא עקאפעד סָאד -- זיא גטוטאטס עדייב יד

 :אנרֶא רעד םימ עיצאזינאגרָא עקיזָאד יד נשימפיונוצ םָאד גוא עיצאזינאנרָא
 רעמ םלא ,טוטאטס נטײװצ םעד נעמענ דימָאֿל .גרענָאיצוילָאװער גופ עיצאזינ

 528 | 8 גא ײ װצ נופ םייטשאּכ רענײז סוּפרָאק רעד .נפעבראעגרעדנאנאפ

 גומ גנונעדרָא יד ,יובעג םעד רעביא גביג גפארגאראפ 29 ,:גפארנאראפ קיצ

 :ןיירק-רעטעּברא , יד גופ צנעטעּפמָאק רעד נופ נעמאה יד גוא םינַאיניא יד גריפ
 10 גפ רעמ טינ)) קייּבאפ רעד יא םריזינאנרֶא נרעװ עכלעװ ,"כעל

 יד , ."םעּפורג (עשיקירּבאפ) עלארטנעצ , סיוא נּבײלק עכלעו נוא ("נשטנעמ
 ןָאפ טמוק סָאװ ,צלא םא גנוטכא םיג -- 82 רעד  טגָאז --- עּפורג עלארטנעצ
 גיא נשינעעשעג יד גופ קינָארכ יד טשריפ גוא דָאװאז רעדָא קירבכאפ ריא גיא

 09 | גיגעל
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 רעלָאצ .עלא טכיראב א שעדיוכ גדעי ּפָא טיג עּפורג עלארטנעצ יד, ."מיא

 .גענ נענייז נפארגאראּפ נעצ .וו.א.א (81/) "עסאק רעד נופ דנאטשוצ עד נגעוו

 =ריצילּפמָאק טסכעה רעד -- 19 גנא "עיצאזינאנרָא רענַאיאר, רעד טעמדיװ

 "עיצאזינאגהָא;רעטעּברא רעד ופ טעטימאק, םענופ גנוטכעלפנעמאזוצ רעט
 עטליײװעגסױא) "דנאּבראפיפמאק, רעגרוּברעטעּפ מענופ טעטימָאק, גמימ
 ;1אנאּפָארּפ םעּפורג יד נופ,---!סעּפורג:ריפסיוא) יד נופ גוא נָאיאר נדעי נופ
 -גווצאב .בילוצ סעּפורג ,צניװָארּפ רעד םימ נעגנווצאב בילוצ םעּפורג ,נטסיד

 :עגעלראפ א ,נרעגאל יד טימ נטלאווראפ בילוצ סעּפוהנ ,דנאקסיוא טימ גענ
 | .("עפורגיעסאק א ,עשיר

 :שימָאנָאקע מעה עײגענעב "םעּפורנ;ריפסיױא) = עיטארקָאמעדלאיצַאס יד |

 ,נרירטסנָאמעד וצ רעטעליוּב נעוועג רעוש טלָאװ סע !רעטעּבכרא יד גופ פמאק

 ;לאיצַאס םענופ ּפָארא כיז טנָאלש טסימָאנָאקע מענופ קנארעג רער יוזאיוו

 ;רָאפ רעדיװטעי םיא זיא סע ףמערפ יװ ,םוינאיני;דערט .םא םזיטארקָאמעד

 נטכארט צלא גופ רעירפ פראד טארקָאמעדלאיצַאס א זא ,םעד נגעװ גנולעטש

 .נטימ גר יםֹוצנָא קוייפ גענייז עכפעוו ,נרענָאיצוילָאװער נופ עיצאזינאגהֶא נא גגעוו

 -יטילַאּפ, רעד גגעוו גדייר .טאיראטעלַארּפ םענופ פמאק-גנוירפאב נצנאג

 רעשיראצ,, רעד טימ םמאק גגעוו ,ייסאלק:רעטעברא מענופ .גנויירפאב רעש

 טוי לָאסּבא נּבָאה טינ טסייה נטוטאטס:ריזינאגרָא עניוזא נּביירש גוא---"ריקליוו

 :עדלאיצָאס רעד גופ נכאגפוא עשיטילָאפ עכעמע יד נגעװ פירגאּב םוש נייק

 טינ עליפא טזײװ .נפארגאראפ עיימ רענלאה רעד נֹופ רעניא גייק .עיטארקַאמ

 עטיירב עמאס יד קימיינ ןיא סע זא ,גייטשראפ גופ .גייש געמיס גייק םיורא

 נשיסור םענופ נטייז עלא טכיולאּב עכלעוו ,נסאמ יד גיא עיצאמיגא עשיטילַאּפ

 .עכעלטפאשלעזעג .ענעדישראפ יד גופ פעצראּפ גצנאג מעד ,מזיטויכָאסּבא

 ;ליצ עשיטסינָאינוי:רערט עליפא ,עשיטילָאּפ .רָאנ םינ נוא .דנאלסור ניא נסאלק |

 :רֶא נא גרערָאפ יז ?לײװ ,טוטאטס אזא אֹּב גכעפקריווראפ וצ כעלנעמוא זיא

 םינ גצנאגניא רָאג שרעװ ריא גנעװ סָאװ ,םעיסעפָארּפ טיר עיצאזינאג
 : | - .טנָאמרעד

 :רעווש עראברעדנוו י ד וזיא א עשיטסירעטקאראב עמאס םָאד טינ ריש רעכָא

 .םיונֹוצ ביז טוגרּפ עכלעװ .,"םעטסיס, רעצנאנ רעקיזָאד רעד נופ טײקינָאװ

 םערָאפ נקידנעטש א כרוד "טעטימָאק ,, גטימ קירּבאפ ערעדנוזאב עדעי נהניב

 :יפופשיירד א אב ,מילָאלק עכעפניילק טייקכעלרעכעל ןזיב גוא עקיטראנייא גומ

 ,,מזימָאנַאקע םענופ טנָאזירָאה נלָאמש גטימ טסשרּפענפיױנוצ .מעטסיס:לאוו רעק

 שעמאמ טגָאדט סע עבלעוו גופ ,נלאטעד גיא ניידא קנאדעג .רעד ָאד כיוא .טלאפ

 .,גרעװ קיטקארּפ רעד .ניא .יירעדאילעצנאק גוא שינעפעלשראפ גופ פעייר דעד

 .,טצונאב טינ לָאמנײק גפארגאדאּפ עלא יד נופ ?טרעפ יירה ,כיז טייטשראפ
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 גיא עמורג רעלארטנעצ א םיס עיצאזינאנרַא ?עװיטאריּפסנַאס, אזא רעכָא

 :רָא גופ טעּברא רעײז נעמראדנאשז יד ראפרעד טרעטכיילראפ קירּבאפ רעדעי

 ניוש נּבָאה םירייװאכ עשיליוּפ יד ,נלאפכרוד עפיירּב כעלנייװעגמוא גדיזינאנ
 ;ראפ געװעג גענייז עלא געװ ,ננונעװאב רעה גיא רָאירעּפ אזא טכעלעגרעבוא

 כיז גכָאה יז רעכָא ,סעסאקנרעטעברא גופ גנודנירג רעשיירב רעד טימ טּפאכ

 ,טנייצרעּביא כיז נּבָאה ייז לייװ ,קנאדעג נקיזָאד םענופ טנָאזעגּפָא בינ רעײז
 /גליװ רימ ביוא .נעמראדנאשז יד ראפ סינש נכײר א וצ ןיטב גקעטש ייז זא

 גליו ,גלאפכרוד עטיירב גייפ םינ גליוװ גוא םעיצאזינאגרָא-רעטעברא עמיירב

 זא ,וצר ד נפערטש רימ נפראד ,נעמראדטאשז יד נגינעגראפ גייק גפאשראפ .טינ
 .עטמעהופענסיוא גייק םינ גצנאגניא גיײז גלָאז סעיצאזינאגרָא עקיזָאד יד

 יד םא קוק א םֹוש טָא ןיא --- ?גרינָאיצקנופ רעײז גאד נייז כעלגעמ םעוו יצ

 רעד ניא רָאפ טסוק סע סָאװ ,צלא כָאנ גריּפשכָאנ.., :םעיצקנופ עקיזָאד
 :אמק םענופ 8 "ריוא גיא גשינעעשעג יד גופ קינַארב יד | גריפ גוא קירבאפ

 סע נעק געד יצ ?נעמערופסיוא טננידאּבמוא סָאד נעמ פראד געד יצ .(םוט|

 עלאנעלמוא יד ניא נצנעדנַאפסערַאק כרוד רעפעּב כָאנ נרעװ טכײרגרעד טינ
 גייפנָא., ?וצרעד סעּפורג עלעיצעּפס גופ גנודליּבסיוא םוׁש נָא געגנומיוצ

 טעניא עגאפ רעײז גומ גנו-עסעּבראפ רעד ראפ רעסעּברא יד נופ םמאק נטימ

 .געמערופסיוא וצ סָאװ ּבילוצ ָאטיג לָאמארעדיװ .(םוטאטס .םענופ 8 3) ײרָאװאז
 רעדעי סעוװ סָאד ,רעטעמרא .יד גקורסיורא גליוװ םע געגנורעדַאפ א ראפ סָאװ

 -ַאפ א גומ גיגרעד מיטָארּפ עלא טימ רעטאטיגא רעקידנאטשראפ קינײװ ?יפ

 ניוש נ:ּבעגרעביא נענַאק רע טעװ ,נסיוורעד כיז פעװ רע זא נוא ,םעומש גמעש
 ,נרענַאיצילַאװער נופ עיצאזינאגרָא ,רעטיײרּב א ניא םינ גוא ,רעלָאמש רעד גיא
 טיט. עסאק א שריזינאגרַא..,, .לשעלּב קירעהעג א גלעטשוצ ?ָאז עמ יידעק
 שעדיוכ נדעי כָאנרעד נוא--- (9 9) "?בור נופ סעקעּפָאק ײװצ וצ לָאצּפָא נא

 :יכנפימ יד גסילשסיוא ,(817)} עסאק רעד גגעוו טכיראּב א געמעלא נּבעגּפָא
 :אמ ײצילַאּפ רעד ראפ ןזיא צלא קסָאד .ו.א.א (8 10) םינ גלָאצ עבלעוו ,רעד
 ןוא נעננידדניירא יח ,כאז ערעטכײל גייק ָאמינ ןיא סע לײװ ,נדיינאג א שעמ

 ,?עסאק:קירבאפ רעלארטנעצ רעד נופ עיצאריּפסנַאק דעצנאנ רעקיזָאד רעד

 םינ געד ןיא .געמענוצ גשטנעס עטסעּכ עלא גוא נריקסיפנָאק טלעג סָאד
 פמטעטש א טימ םעקראמ ענעקעּפָאקייװצ רעדָא ענעקעּפָאק נזָאל וצ-רעטעשַאּפ
 ,עיצאזינאגהַא (רעויטאריּפסנַאק רעיוז גתתא רעלָאמש רעייז) רעטסוװאב א גופ
 פימ ,טקורד יז גנעװ גטביראב סָאװ ,נעגנולמאז נריפ סעקראמ מוש נָא רעדָא
 רעד םסעװ ?יצ רעד ?גנוטײצ עלאנעלמוא יד ,לָאראּפרינט נממיטשאב א
 ֿפָאמ טרעדנוח ט?מעה נלעװ נעמראדנאשז יד נוא ,רעּבלעז רעד נרעװ םכיידג
 .מערעט יד וצ ביז נבוולקרעד רערעווש

{ 



 / מארגָארּפ נוא עיצאזינאגרָא ,קיטקאט ,דראגנאווא סלא ייטראּפ רעד ראפ טמאק ,ןוז 548

  םיא רָאנ ,טומאטס מענופ ןילאנא:ליפשייּב עימ נצעזרַאפ טנָאקעג טלָאװ ביא

 רעטמעהאבנעמאזוצ=גנע ,רעניילק א .גונעג ןיא עטגָאזעג סָאד .כיוא זא ,ניימ

 ;5עװ ,דעטעברא עטעוועטראהראפ נוא ענעראפרעד ,ערעכיז עמאס יד נופ נרעק

 ;דנוּבראפ ןיא גתא נענָאיאר:טּפױה יד גיא נשטנעמ:גנויורטראפ טָאה רעכ
 :אזונאגהֶא רעד טימ עיצאריּפסנַאק רעטסגנערטש רעד נופ םילָאלק עלא טיול

 עמאס רעד אב ,גקיפסיוא גענָאק קידנעטשלופ טעװ ,גרענָאיצוילָאװער גופ עיצ

 ע5 ,גנומערופסיוא מוש נָא נוא עסאמ רעד  גופ גנוקריוופימ רעטיײרּב
 צוכא ,גוא ,עיצאזינאגהֶא רעלענַאיקעּפָארּפ רעד םא נניל עכלעװ ,סעיצקניפ

 ?ָאמעדלאיצַאס רעד ראפ גשטנּוװעג זיא סָאד יװ ,יוזא עקאט גליפסיוא ,מעה

 .ראדנאשז עלא צָארפ ,נכיירגרעד עקאפ געמ נָאק געװ אזא םימ רָאנ .עיטארק
 דע ד לאיצַאס רעד נופ גנולקיווטנא גוא גנוקיטסעפראפ יד ,נעמ

 ..גגונעוואב רעלענַאיסעפָארּפ רעש יט א רקָא מ
 איו יזא ןיא עכלעוו ,עיצאזינאגרָא נא :נרעדיװרעד רימ טעװ עמ

 ניק עֶליפא ןיא ריא ניא זא ,פמערופעגסיוא טינ עליפא זיא יז זא ,(1056)
 נָאק ,ָאטיג רעדילגטימ עטרירטסיגער נוא עטסּוװאּב  עליכפאכעל מוש

 ןכָאג םיג ביז גָאי כיא ,.רעשפע -- .עיצאזינאנרא גרעוו נפורעגנָא םינ רַאנ

 .?םימ נָא עיצאזינאנרָא , עקיזָאד יד טעװ ,פראד עמ סָאװ ,צלא רעּכָא .נעמָאנ
 2געמאזוצ נמסעפ םעה גרעכיז בײהנָא עמאס גופ סעוװ יז גוא ,גָאט "רעדילנ

 רע נוא .םזילאיצַאס נשימ נענַאינוי;דערט עקיפפנוקוצ ערעזדנוא נופ דנֹוּכ
 ,נטכיראב ,גלאו טיס רעשעברא נופ עיצאזינאהא עטײרב -א ?יװ סע

 טעשָאּפ ןיא רענעי --- מזיטויקָאסבא םאב .?ג,ד.א גנומיטשּפָא רעניימעגלא

 | .טסיּפָאטוא רעגעלאפראפ א

 תפ גבײהגָא גלעו רימ ביוא :רעטעשָאּפ א גומרעד זיא ?קסאהרעסומ רעד

 רימ גלעװ ,נרענָאיצילָאװעה גופ עיצאזינאגרָא עקראטש א נלעטשקעווא טסעפ

 ,נעמונעג גצנאטניא גמונעוואב רעה נופ טייקיטפאהדנאפש יד נענערָאװאב גענאק

 :גו;רערט כעלטנגייא יד ייס ,עשיפארקָאמעדלאיצַאס יד ייפס נכעלקריווראפ

 :וצ, טשרעמיולק עמאסרעד נופ נבײהנָא גלעוו רימ רעבָא בוא .נליצ עשיטסינָא

 .?טירפוצ עמאפ רעד גופ נסעמערעדניא גוא) עכאמ רעד ראפ ?רעכעלטידט

 .גטסרעמא גרעגָאיצוילָאװעה יד טכאמ סָאװ נוא נעמראהנאשז יד ראפ רעכעל

 רימ גלעװ ,עיצאזינאגרַא:רעטעּברא דעטיירב (ײצילָאּפ רעד ראפ כעלשירטוצ
 -טינ רימ גלעװ יירעראטסוק רעד גנופ ,נכעלקריווראפו םינ גלוצ ענעי םינ ,יד םיני

 -עצ רעקיבײא רעזדנוא םימ . ,טייקטלקערבעצ רעזדנוא טימ נוא גרעװ רעטָאּפ
 עסאמ רעה ראפ כעלטירטוצ נטסרעמא גכאמ זיולב רימ נלעוו טייקטרעמעמש

 | /  .ֿפימ גשיװָארעזָא רעדָא נשיוװָאמאבוז א נופ געטנָאינוי:דערט יד
 ףעקיזָאד רעד גופ סעיצקנופ .יד גייטשאב גפראד ,כעלשנגייא .,סָאװ גיא
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 א יונעג דלאב רימ נלעװ םעד גגעוװ ---- ?נרענָאיצוילָאװער גופ עיצאזינאגרַא

 עשיּפיט רעײז גײא כָאנ גביילקרעחנאגאפ רעירפ רימָאֿל רָאנ .נָאֿפ םעומש
 רעד) םיורא לָאמארעדיוו כיז טזייוו רעכלעוו ,* טסירָארעט רעזדנוא נופ עריקכ

 :יא ,טסימָאנָאקע נטימ סענייכש רעטסשנעָאנ רעד ניא (!רעניײז לריוג רערעטיג

 :לקיטרא נא נאראפ זיא (1 רעמונ) "אדָאּבָאװכ,, רעפעּברא ראפ לאנדושז מענ

 ,עטנאקאב ענייז נקידישראפ ?יוװ רענייז רעכאכעמ רעד .סָאװ ,?עיצאזיגאגרָא

 / .גטסימַאנָאקע -- רעטעּברא רעקסנעסענזָאװָאװַאנאוויא

 זוא רע נעװ ,לוטש טגוווש נוומאה רעד נעװ -- ,רע טכוווש --- ,זוא טכעלש ,

 -ןמס יד :קוק א טוט טָא .נטנוא נופ טםונ טיוג גנוגעואב יד געוו ,קוניזטסגוואבמוא

 --(ווהא רעמוו פא רעדָא וועטנָאו .פא כוז :רָאּפעצ טָאטש-טעמיסרעװינוא רעד נופ גטנעד

 ,גנוגעװאב-רעטעברא אזא געד נָאק וצ ..טלעטשענּפָא גנוגעוואב-רעטעברא וד טרעוו

 ..סע טמוק ןו ?טפארק עכעלקרוװ א נווז ,םווז א נופ נסווטשעגרעטנוא טרעוו סָאוװ

 וו טריפ עמ נוא ,סופ ענעגווא וד טימ גווג וצ טגרעלעגסווא טינ כָאנ בוז טָאה יז

 נא -- גרָאפעצ כוז נענייז נטנעדוטס וד ןצלא גוא ווא ווזא גוא ..טנאה רעד אב

 ווא -- ענעטעמס רעד בופ עטסקווופ עמאס יד טפאכעגסוורא טָאה עמ ;טלאהפַא

 ?רָא טעו סע זיב --- ?טעטימָאק, םעד טרוטסערא טָאה עמ ןגרָאװעג רעיוז כלימ יד
 .,טסוװאב םונ בָאנ ןוא סע נוא ןדנאטשלוטש א רעדוװ ,רעוונ א גרעוו טרוזונאג
 עלנע גווק טונ רָאג רעשפע --- גרעוו טרוזונאטרָא םעוו סע טעטימָאק א ראפ סָאװ
 -ףאפ וד ..רוופאק גגָאז םעוו רעד גוא ,סנווא טגָאזעג טָאה רענעו :גקודרעורפ ג9א

 רעד וד ,גרָאלראפ טרעוו גָאמ נקודעגרָאמ םעד נוא נקוטכענ םעד גשוװצ גנודנוב

 צלא נוא .טפנוקוצ רעד ראפ ערעל סלא םינ םווג טווהנעגנאגראפ רעד נופ גנוראפ

 -רא סע ,נוומאה םענוא ,פוט רעד נוא נעלצרָאװ נויק ָאמונ זוא סע לווװ ,ראפרעד
 -נעמש געמ נָאק קוילדנעצ א ...םומָאכאכ קולדנעצ רא רָאנ ,מינָאראט עוומ א טינ טעב
 םורא טמאכ עוצאוונאגרָא יד בווא רעבָא ,קסופ גשוטכעה גמומ נעגנאפסוורא קיד

 כעיוקעב טינ נעגנוומאב טמעגווק גלעװ --- ,גוומאה םענופ טווג צלא ,גוומאה מער

 יי .(08 ./) ?בכאו וד נעגנערבוצמוא נויז

 לו *
 וע =

 יירעדאפסוק רעזדנוא נופ ?רליּב סָאד .קיטכיר נּבירשאּכ גענייז נפקאפ יד
 יפטימ .בארה, יד טרעו געגַײז --- גריפסיוא יד .רעבָא .םטבעלש ניק םינ ןיא
 .מייקשיטקסאטמוא רעשישילַאּפ רעײז םיוק ייס ,טפאשגולק-טינ רעייז טיוֿפ ייס
 טשימ רעבאכעמ רעד ?ײװ ,שינעדנעששראפממוא םומיסקאמ א -- ןיא סָאד
 ?ןעלצרָאװ, יד גנעוו עגארפ עשירָאטסיהנלאיצָאס גוא עשיפָאסָאליפ יד .םיונוצ
 עלענַאיצאזינאגרָא-שינכעט יד טיס "שינעפיט) רעד גיא גמנוגעוואב רעד גופ
 טומיסקאמ א --- ןיא סָאד .נעמראהגאשז יד טימ פמאק גרעסעט גגעוװ גגארפ-

 :םעלש יד גופ גרילעפא ֹוצ טָאטשנַא ?ײװ ,פייקשיטקאממוא דעשיטילָאּפ גופ

 רעריפנָא יד גופ רעבאכעמ רעד טהילעּפא ,רעריפנָא עשוג יד ֹוצ רעריפנָא עט

 רעד גוא טגָאמרעד נינעל גכלעוו נגעוו ,טסירָארעט םמעד גנגעוו כוז טלדנאה ָאד *
 | | .ר ע ר .908 טיוז רעד פא גנוקרעמאפ



 יי מארגָארּפ נוא עיצאזינאגרָא ,קיטקאט .דראגנאווא סלא ייטראּפ רעד ראפ פמאק ןן 50

 םא ןדמוא נפעלש וצ ווּורֹפ אזא טקנופ --- ןיא סָאד ."ניומאה,, מוצ לאלביב
 טכיזניה רעשישילַאּפ רעה גיא יז .,טכיזניה רעלענָאיצאזינאגרָא רעה גיא קירוצ
 עיצאטינא עשיטילָאּפ יד גמייבראפ גנעו קנאדענ רעד קירוצ ןדנוא טּפעלש

 .610081189 66 1{ גטכע גא םעמעעב ?יפ כיא .רָארעט גויטאטיצסקע טימ

 ,רעטנַאלּפ עד נּביילקרעדנאנאפ גּבױהוצנָא סָאװ נופ ,קידנסיװ שינ 6
 לעװ טײקכעלױשגָא בילוצ .?אדָאבָאװס , יד רעטנוא ןדנוא טנָארט סע גכלעוו

 ריא ,פָאה כיא .נשטייד יד טמענ .ליּפשײב א גופ גבייהנָא גוורּפ בכיִז כיא
 ץיִצאַזיִנאַגרֶא יד מורא טּפאכ ײז אב זא ,געגעקײלּפָא נעמענ טינ כיז טעװ

 :כיוא ביז טָאה גנוגעוװאב:רעטעברא יד ,גיומאה םענופ טייג צלא ,ניומאה מער

 ;'גָאולימ רעקיזָאד רעד יװ ,נגעווטסעדנופ גוא ?סיפ ענעגנייא טימ גייג טנרעלעג
 עשישילָאּפ עטוװורּפעגסױא "קילדנעצ , םעד גצאש וצ טייטשראפ גיומאה רעק

 טינ טָאה טנעמאלראּפ ניא !ײז ראפ כיז טלאה רע םסעפ יװ ,ענייז רעריפ-

 ביז גבָאה געייטראּפ עכעלטנייפ יד גופ גפאטוּפעד יד זא ,;פָארטעג לָאמנײא

 אב ןיא רָאנ טרָאװ גפא !נטַארקַאמעה ענייפ,) ;גטסילאיצַאק יד טימ טציירעג

 טוורא טערט  נסעמערעדניא . נוא ,סאקק:רעטעּברא םענופ גנוגעוואב א כייא

 :לעז רעד צא ,לעּבעּב רעקיּבלעז רעד צלא .דעריפ עינאּפמָאק עקיּבלעז יד צלא
 עדעייא ,קילדנעצרָאי ןוצ קילדנעצרָאי נופ ;רָאיו וצ רָאי נופ טכענקּביל רעקיּב
 רעקינַײװ כָאד גרעוװ רעטעברא יד גופ גטאגעלעד עטלײװעגסיוא טשרעמיוֿפק

 יי רעבָא "!טמיטשאב רעסײק רער עכלעװ ,עטמאאב יד רעדיײא ,גטיבעג

 -אמעד עקיזָאד יד ?כיימש:גנוטכאראפ א טימ זיולב געמענפוא ננעלפ נשטייד

 .גדגוצעצ ,"ניומאה,} םעד נגעק "ירעריפ, יד נלעטשוצננעקטנא נוװרּפ עשינַאג

 .לאַּב רעד אב געמענּפָא ,נטקניטסגיא עקיצײנרע נוא עטכעכש יד גיומאה מעניא

 - גסיירעטנוא טעװ עמ סָאװ ,טימרעד .טייקיטפאהדנאטש גוא טייקשסעפ ריא גנוגעוו
 נייש זיא נשטייד יד אב ,"םימָאכאב קילדנעצ ,, מוצ נסאמ יד גופ יורשוצ םעד
 - :רעד עשיטילָאּפ טלמאזעגנָא גונעג ,קנאדעג רעשיטילָאּפ רעד טלקיוװטנא גונעג
 . גטנאלאפ גֹוא) עלופטנאלאט "קילדנעצ , א גָא ןא ,גיטשראפ וצ פא גנוראפ

 :ירגעגוצ לענָאיסעפָארּפ ,עטווורּפעגסיוא ,(זײװרעטרעדגוה גריובעג םינ נרעוו

 -עגסיוא ביז גכָאה עכלעו ,רעריפ עטלושענסיוא לוש רעננאֿפ א ניא נוא עט

 :פעזעג רענרעדָאמ רעד גיא ןיא ,נרעדנא גמיס רעניא נעגנוזענפיונוצ םנכיײצ

 יד .סאלק גקיצניא גײק גופ פמאק רעקיטפאהדנאטש גייק בעלגעמוא טפאש
 םעפנאכעג גבָאה עכלעוו ,גנָאגאמעד געייר עהעײז גיא געזעג גוש גבָאה נשטייר

 גבָאה ייז ,"םימָאכאב רעקילדנעצ , יד גנעק יז קידנביול ,"םינָאראנ סעיימ, י

 /טָא) יז קידנגערפוא ,עסאמ רעד נופ "טסיופ דעקידלוקסומ ,, רעד טעטנאכעג

 ."עהענָאיצװילָאװעד, עטכארשאב גײק טינ פא (נאמלעסאה רעדָא טסָאמ יװ

 .דע װ .סערישא לופוצ נופ טייקירעווש -- *
= 



 551  וגָאט געמ פראד סָאװ |

 :דנאטש נוא ענעטלאהעגפיוא יד וצ יורטוצמוא קיחנצנאלפנייא נוא סעיצקא

 נקידמעלָאשעּבמוא נוא נקידרעדייסעק מעד קנאדא רָאנ גוא ..רעריפ עקיטפאה
 דָאס םעניא קינײװגיא גטנעמעלע עשיגַאנאמעד ולרעלא גוא עא גנעק םמאק

 רעשישטייד רעד טקיטפערקעג כיז טָאה גוא גסקאועגסיוא טרָאד זיא םזילאיצ

 -עצנאג רעד ננעװ ,דָאירעּפ אזא ניא ,םיִמָאכאכ ערעזדנוא נוא .מזילאיצַאס

 טָאװ ,טימרעד כיז טרעלקיעד .עיטארקָאמעדלאיצַאס רעשיסור רעד נופ סיזירק

 :טנא ,עטיײירנעגוצ גונעג נייק אטיג ןיא גסאמ עטכאועגפוא שִיייכיטס יד אכ

 נופ טײקיניופיט רעד טימ יז גענעשראד ,רעריפנָא ענעראפרעד נוא עטלקיו

 | !ײנטנוא גופ טינ םייג גנונע'ואב יד נעװ: ,טכעלש , :עקשונאווא נא
 -- ."קיטפאהרנאטש טינ ןיא רע ,טינ גיוט גטגעדוטס נופ טעטימָאק א,

 א גבָאה פראד עמ ןא ,אזא רופסיוא רעד זיא גופרעד רעבָא .טכערעג צנאג

 א יצ ,סנײצלא ,גרענַאיצוילָאװע ר עלענָאיסעּפָארּפ גופ םעטימָאק

 ;טעפָארּפ א כיז גפ טעבראטיוא נעגַאק טעװ רעטעּברא נא) רעדָא טנערוטס

 טינפראד עמ ןא ,אזא ריפסיוא גא טכאס ריא נוא .רענַאיצוילָאװער גלענַאי

 .רעשיטילַאּפ רעייא בילוצ ןטייז א גתופ גנוגעוואב:רעמעּברא יד נכיוטשרעטנוא

 :עזדנוא טנאה גיא טימרעד טליּפש ריא ןא ,םינרָאג ריא טקרעמאב ייקוונאנ

 -עגםיֹוא סע ביז טָאה סָאװ גיא .יירעראטסוק רעזדנוא גוא גטסימָאנָאקע ער

 רעפעבדא ערעזדנוא ""נסיוטשרעטנוא , סָאד ,ננערפ וצ כייא טביולרעד ,טסירד

 טָאה טנעדוטס רעד סָאװ ,ערעד קיצנגײא ?נטנעדושס עהעזדנוא דאצימ
 םיא אּב גענַײז סָאװ ,נסיװ נשיטילַאּפ בעלקיטש יד רעטעּביא םעד גגָארטעג
 :עגנירא םיא וצ געניײז םָאװ ,נעידיא עשיטסילאיצָאס םעלקערב יד ,נעװעג

 רעד ,טנעדוטס םטענרערָאס א נופ ןײּפש עקיטסיײג עקידרעקיא יד לייוו) גלאפ

 -םעלא מעד צוכא ,נבעג טנעקעג יג כאז גייק ראג טָאה ,מזיסקראמ רעלאנעק

 "טײז רעד גומ גכיוטשרעטנא;ה גיס אזא םָא .(כעלקערב צוכא ,ןייב

 גיא געװעג ,קיגײװ זעילאדגאקס ,קיגייװ וצ ,טרעקראפ רָאנ ,?יפוצ טיג ןיא

 טעניא טלגערּפעג קיסיילפ וצ גיוש כיז נבָאה . ריס ?יײװ ,גגוגעוואב  רעזדנוא

 יגעמעלע םעד ראפ טקֹוכעג כיז .שירעפאלקש וצ גבָאה רימ ,טפאז םענעגיײא

 טימס גוא םיטאבעלאב יד םימ רעטעברא יד גופ פמאק גשימָאנַאקע, גראפ
 גיא ביז גכָאה "גסיױטשרעטנא}פ גימ אזא טימ טָא ."גנוריגער רעד

 :ער יד ,רימ געמענראפ כיז נלעוװ גוא נעמענראפ טפראדאּב רעמ לָאמ טרעדנוה

 טּפעלש ריא סָאװ ,טימרעד עקאמט רעּבָא .עיסעפָאיּפ רעד טיול גרענָאיצוילָאװ

 :םֹוא םפור סָאװ ,"טײז א גופ גסיוטשרעשנוא , יו ,טרָאװ םעימ אזא םיורא

 רעכלעװ ,רעטַעברא מעד אב ,סנטסקיגיװ) רעשעברא מאב םיורא בעלדיימראפ
 יורטוצמוא נא (טלקיװטנא טינ טײז ריא יװ ,שלקיװמנא טיג יוזא טקנוּפ ןיא

 :ער נוא נסיװ נשיטיִלָאּפ טייז א גופ םיא שננערב םע רעװי ,נעמ עלא  וצ



 0 - : יה

 זנארגָארּפ נוא עיצאזינאגרָא ,קיטקאט .דראגנאווא סלא ייטראפ רעד ראפ פמאק 1 2

 .קניטסניא נא םיורא טפור סָאװ ,טרָאװ םסָאד --- ,גנוראפרעד ערעגָאיצוילָאװ
 ריא טזײװ -- ,נשטנעמ עניזא עלא דנאטשרעדיװ א גבעג וצ גליװ גוויט
 :יפ עטסגרע יד נעניײז גנָאגאמעד יד גאא ,גָאגאמ עד א יװ ,סיורא כיז
 -י 0 יי | - .סאלק-רעטעברא םענופ

 .:רעוואכ-שינ , יד כעיוקימ רערֿפיֿפעג א גבייהוצפוא טינ ביז .טליא !ַאי ,ָאי
 | -;ייר יד גייז וצ דעשיוכ טינרָאג גיימ ביא !קימעמָאּפ גיימ גופ ??םינאפיוא עש

 געמ גָאק גָאגאמעד א ןא ,טגָאזעג גיוש בָאה כיא ,סעינּפ ' ערעייא גופ טייק = |
 זַא ,גיװאב בָאה כיא רעכָא .גיילא םייקוויאנ רעשיטילָאּפ בילוצ כיוא גרעוו

 טינ לָאמנייק לעװ ביא גוא .עיגָאגאמעד וצ ןיּב טזָאלעגּפָארא כיז שָאה ריִא
 38 טנײפ עטסנהע יד געגייז נגָאנאמעד יד זא ,גרעזאכוצרעּביא נרעװ דימ
 /העדנאנאפ גדניצ ײז לײװ ,ראפרעד עקאט עטסנרע יד .טאלק:רעטעּברא םענ
 -פָאק רעטעברא עטלקיושנא םיג ?ײװ ,גיומאה םאב גטקנישסניא עמכעלש יד

 :םֹואזלָאמוצ גוא ,סיורא נטערש עכלעוו ,טנייפ עקיזָאד יד גענעקרעד םינ נענ

 / דָאירעּפפ מעניא ?ײװ ,ראפדעד -- עטסנהע יד .טגיירפ .ערעייז םֿלא ,קיטכיר
 ביז טערליב סע בנעװ ,רָאירעּפ םעניא ,געגנולקאוו נוא טײקנרָאפעצ נומ
 עהעטכײל גייק ָאטינ ןיא ,גנונעוואב רעזדנוא גופ עימָאנַאיזיפ יר סיוא טשרע
 .יד גלעװ כָאנרעד טשרע סָאװ ,ניומאה םעד גריפראפ שיגָאנאמעד *װ ,כאז
 . :ראפ טָא .רעלעפ נייז גיא םיא גגייצרעביא גענעק םעניויסינ ערעטיב עמאס
 / זָאמערלאיצַאס נשיסור םענרעדָאמ א ראפ טנעמָאמ טשענופ גנוזָאל רעד סָאו
 . עמלעוו ,"?ארָאבָאװס , רעד נגעק ייס פמאק רענעריישטנא --- גיײז םראד טארק
 טזָאל עכלעו ,"ָאלעיד .באר , רעד גנעק ייס ,עיגָאגאמעד וצ ּפָארא כיז טזָאל
 : .(רעטייוו * נרעוו טדערעג יונעג כָאנ טעװ מעד גנעו) עיגָאגאמעד וצ ּפָארא כיז

 - ."םונָאראג עיימ א יװ ,נעגנאפוצסיוא רעגנירג זיא םימָאכאכ קילדנעצ א,

 . ?נעטש בייא טעװ מיא גנָארטרעטנוא ראפ סָאװ) סעמע רעלופטכארּפ רעקיזָאד רעד
 / לָאנ רָאלק כיז ראפ גיילא גייז וצ םיוא טעז (םינָאראנ עיימ א נרידָאלּפא .קיד

 . גיא גופ געגנורּפשעגרעּבירא ריא פייז גנאננעקנאדעג מעניא סָאװ ,מעד קנאדא |

 -עטײװ .טדער ריא גוא גדייר נבױהעגנָא טָאה ריא .רערעדנא רעה םא ענארפ
 ,"עיצאזינאגרָא , יד געגנאפסיורא גנעװ ,"טעשימָאק , מעד נעגנאפסיורא גגעוו
 - ירד נעגנאפמיורא גנעוו עגארפ רעד פא נעגנורּפשעגרעּבירא ריא טײז שציא גוא

 -ומ טגָאזעג גבָאה רימ סָאװ ,צלא זא ,נקרעמאב זוולב רימ נלעוו רעדיוו ָאד *

 סעריקכ עקידרעטייו עלא כעיוקומ גוא "?טייז -א גופ גסווטשרעטנוא/ םעד כעיוק

 ווא ,נעמונעג נצנאגנו א עיצאוונאגרָא רעד נגעוו ?ארָאּכָאװס , רעד גופ

 נבַאה ייז ליװ ,רעטנורעד "סעצלעירעשטַאבאר , גוא גנטסימַאנַאקע על א וצ בעייש

  :אנְרָא וד פא געגנויושנֶא עבלעז 'וד טקודווטראפ גוא טקידיירפעג וויטקא זיווולייט

 . .וז סא ביז גגָאלשעגּפָארא זוווולוומ ,ננארפ-ריזינ
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 ;2נוא ,כיז טיימשראפ ."שינעפיט רעד ניא , גנונעװאּב רעד נופ  "נלצרָאװ,
 רעטרעדנוה טָאה יז ?ייװ ,ראפהעד זיולּב גּפאכ טינ געמ גָאק גנוגעוואב רעזד
 טלדנאה םע רעבָא ,שינעפיש רעד גיא נעלצרַאװ רעטנזיוש רעטרעדנוה גוא
 "שינעפימ רעד גיא נעלצרָאוװ נופ ניז םעניא .מער גגעװ טינ רָאנ כָאד כיִז

 רעזדנוא םא ,טקוקעג טינ ,טציא כיוא "נעננאפסיורא / םינ ןדנוא געמ גָאק
 גענאק רימ גוא עלא כיז ריס גגָאלק גנעוופטשרגופ גוא ,יירעראטסוק רעצנאג

 ,"עיצאוינאגרָא יד סיורא טגנאפ עמ סָאװ ,פירעד גנָאלק םינ כיז טינ

 ריא בוא גוא .גנונעװאב רעד גופ טיײקידעשורעי עדעי טהעטשעצ םָאר סָאװ

 עיצ אזינאגר ַא יד געגנאטסיורא ננעװ / ענאדפ יד  נלעטשקעווא עוו

 2נעצ א ןא ,גגָאז כײא כיא לעװ ,ריא גופ נגָאלשּפָארא םינ ביז םעוו ריא גוא

 גוא ,םינָאראנ עײמס א יװ ,נעגנאפסיורא רערעווש כאסא ןיא םימָאכאכ .קילד
 גגעק גצעה םינ טלָאז ריא ?םיװ ,םיזעט גקיזָאד מעד גקידיטראפ לעװ כיא

 געמָאנ גרעטנוא .װ.אא ?מזיטארקָאמעדישנא  גימ ראפ גיומאה םעד ריס
 ,זױלּב נייטשראפ טכיזניה רעלעגָאיצאזינאגרָא רעד ניא נעמ טראד "םימָאכאכ;

 אהער עלענָאיסעפָאר פ ,גזיװעגנָא לָאמניא טינ גוש בָאה כיא יװ

 ײצ ,גטנעדופס גופ סיֹוא ביז גפעברא ײז יצ -- םניצלא .,,נדענַאיצוי?

 -אב ערענַאיצוילָאװער גייא גײק ןא (1 :כיא טּפיוהאב טָא זיא .רעפעברא גופ

 ;ףנֲא גופ עיצאזינאגהַא רעקיטפאהרנאפש א נָא טסעפ גײז טינ נָאק גנוגעװ
 יד ןיא סע רעטײרב סָאװ ןא (2 ;טײקידעשרהעי יד טיהראפ עכלעװ ,רער

 כעד םעדליּב עכלעװ ,פמאק ניא נגיוצעגניירא שייכיטס טרעװ עכלעוו ,עטאמ
 רעקידנענגירד צלא ,ריא ניא כיז טקיליטאב גוא גנונעװאב רעד נופ סיזאב

 גײז םראד רעטסעפ צלא נוא עיצאזינאנרַא אזא גיא םייקידנעװשינ יד ןיא

 .ראמ וצ גנַאגאמעד ייקרעלא ראפ םרעוו רעטכייל צלא ?יײװ) עיצאזיגאנהַא אזא

 עיצאזינאגרַא אזא זא (90 ;(עסאמ רעד גופ גטכיש עטלקיווטנא:פינ יד גריפ
 לענַאיסעפָארּפ ביז געמעגראפ עכלעװ ,גשטנעמ גומ רעקירעד גייטשאב פראה

 ריא9 גשירעשרעהמסבלעז א גיא זא (4 ;טיײקיטעפ רערעגָאיצוילָאװער טימ

 דיאטשאב:רעדילגטיס םעד גנרעלעמשראפ גלעװ ריס רעמ סָאװ ןיא
 עכלעזא רָאנ נקילייטאב כיז גלָאז ריא גיא זא ,םעד זיב עיצאזינאגרָא אזא גופ

 ;עט רערעגָאיצוילָאװער טיס ?עגָאיסעּפָארּפ כיֵז נעמעגראפ עכלעוו ,רעדילגפימ
 גֹופ טסגוק רעד גיא גנושיירגוצ עֿפענַאיסעפָארּפ א געמוקאב גבָאה .גוא טײקיט

 -נאפוצסיורא, גייז טעװ רערעװש עטלא ,ײצילַאֿפ רעשיטילָאּפמ רעד טימ םמאק

 רעד נײז סעװ רעטײר 2 צלא -- (0 -- גֹוא ,עיצאזינאגרַא אזא "געג

 גסאלק עקירעביא יד גופ ייס ,םשלק:רעטעברא םענופ ייס געגָאזרעּפ רדנאמשאב

 ןקילײטאב וצ כיז טײקכעלגעמ א גבָאה גלעו עכלעװ ,טפאשלעזעג רעד גופ

 . ,ריא גיא גטעברא ווישקא גוא גנונעװאב רעד גיא



 - - .מארגָארּפ גוא עיצאזינאָגרָא ,קיטקאט .דראגנאווא סלא ייטואּפ רעד ראפ פמאק ,1 524

 .---גטסימָאנַָאקע, נוא נטסירָארעט ,גטסימָאנָאקע ערעזדנוא רָאפ גייל כיא

 ביז כיא לעװ יז גופ סָאװ ,סעכַאנאה עקיזָאד יד .נענעקײלּפָא * ?גטסירָארעפ

 ;נאפוצסיורא םייקטכייפ רעד ננעו עגא-פ יד .עטצעכ ייווצ יד פא נלעטשּפָא דלאּב |

 ןגיוא רעד ניא טייטשאּב 'מינַאראג עיימ א נוא "םימָאכאכ קילדנעצ ,, א נענ
 2דָא עװעסאמ א בעלגעמ ןיא יצ ,םעד גגעװ עגארפ רענעביקקעגרעדנאנאפ

 א .עיצאריּפכנָאק רעטסגנערטש גופ טײקידנעװשױנ רעד אב עיצאזיגאג

 .גלעטשוצקעװא רנאטשמוא נייז טינ לָאמנייק רימ גלעװ עיצאזינאנרַא עטיירּב
 גײז טי דַײר :נײק רָאנ נָאק סע רעכלעוו נָא ,כייה רעוישאהריּפסנַאק רענעי פא

 -ראפ .לָאז .סָאװ ,םמאק א ,גנוריגער רעד טימ םמאק גקיטפאהדנאטש א ננעוו

 :דקנופ עוויטא היּפסנָאק עלא גופ עיצארשנעצנָאק יד גוא .טייקירעשורעי יד גטיח

 .-ָאיטעפָארּפ לָאצ  רעסיורג גייק םינ בעלגעמ סייװ יז א גופ םנעה יד גיא סעיצ

 גלעװ עטצעל .עקיזָאד יד זא ,טינ גטולכאל- טייטאב גרעֶנָאיצוילָאװער  עלענ
 .?ייטנָא נקיטעט גייק נעמענ טינ טעװ גיומאה רעד זא ,"נעמעלא ראפ נטכארפ,
 =לָאװער עלענַאיסעפָארּפ עקיזָאד יד ,טרעקדאפ  .גנוגע זא ב רעד גיא
 .,לָאצ רערעסערג א ניא צלא גיומאה מענופ גרעוו .טקורעגסיורא גלעװ ג-עגָאיצ

 וצ ביז גלָאװ סע ,גונעג טינ ןיא סע זא ,גסיװ ט?מעד טעװ ניומאה רעד לי |
 .גָאגָאקע נא גריפ = ,רעפעברא-עכעלטע גוא גטנעדוטס עכעלטע גביילקפיוג

 -גיא קתטיײנ- זיא רָאנ ,"טעשימָאק) א גלעמשפיונוצ ײדעק ,פמאק נשימ

 : * ,רענָאיצוילָאװער נלענָאיסעמַארפ א ביז גופ גטעבראסיוא גרָאי נופ כעשעמ
 ףָאנ ,גילא ירערַאטסוק גנעװ ןיופב םינ "גפכאהט , טעװ גיומאה רעד נוא

 -עװיטאריּפסנַאק יד גופ גנוריזילארטנעצ .יד .גנוטעבראסיוא אזא ננעװ עקאט
 = ?פנעצ) נײק םינ גטולכאֿפ טײיטאב עיצאוינאגר ָא רעד גופ םעיצקנופ

 . נָא רעוויפקא רעד .גנוגעװאב רעד גופ םעיצקנופ עלא .גופ גנוריזילאר

 ,"ארָאבָאװפ; רעד | = עווגענעב קוטכור רעמ רע שפע ווא ניטרעט רעקיזָאד רעד *

 "טזוגָאוצוילָאו וער טענופ ג גנובעלפורעדיװ, רעד נוא ליװ ,רעקידרעירפ רעד רעדייא

 --- ,גרוגולאנא רומ גכלעוו ,לקוטרא מעד נוא גוא ,םזורָארעט רעד טקודווטראפ טרעוו

 נעמ גָאק --- ןָאטונ זוא לואמ גווק נוא ,קראטש ביז טלוװ סע .טוימַאנָאקע רעד

 עטסעב עמאס וד נוא גטייקבעלגעמ עטסעב וד .?ארָאבָאװס, רעד נגעוו נגָאז לאלבוב |

 סָאװ ,םעד .קנאדא רעקירעד רעטנָאלּפ א ,רעטנָאלּפ א טאטלווער נוא גוא --- גנובערטש

 םיִנ ?אדָאבָאװסש ידי ליוו ,עוצאוונאגרַא רעד גנופ טייקידעשורעו יד קוידנקודווטראפ

 דָאס רעד נופ גוא קנאדעג גרענַאיצוולַאװער םענופ טייקידעשורעו ניוק נופ גסיוװ

 עד גנבעל םוצ נפורסיורא לָאמארעדיװ בוז געומאב .ץירָאעט רעשיטארקַאמעדלאוצ

 נזא | ,("מזוכָאוצוילָאװער טענהפ גנוצעלפורעדיוו,} רעגָאוצוולָאװער גלעגָאו סעּפָארפ

 עוצאזונ נאגרָא נא, ,סגטיוווצ ,גוא ,רָארעט .נווטאטוצסקע ,סנטשרע ,וצרעד ?גוולרָאַפ

 .גרעוו .עכלעוו ,(.ו .א 66 .ז ,1 .טונ "אדַאבָאוװס,,) ?רעטעברא עכעלמו נשברוד גופ

 זאב ןצ פא .סעמעעב טסווה םסָאְל --- .?טווז א גופ גסווטשעגרעטנוא , ר;קונייוװו סָאװ

 יי 7 רעווד עקיבלעז יד צלַאה קא גכערבוצ| רערוד ענעגווא וד נצייה
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 1 .רוטארעטיל רעלאנעלמוא רעד גיא עסאמ רעטייוב עמאס רעד נופ לוט

 :.קראטש ראפ ?ָאמ נעצ גיא ביז סעװ רע רָאנ ,גרענעקקראפ טינ כיז

 :לארטנעצ גרענָאיצוילַאװער  עלענַאישעפַארּפ יקילדנעצ , רעד סָאװ ,נופרעד

 יוזא רָאנ גוא יוזא .טאז רעקיזָאד רעד נופ םעיצקנופ עוויטאדיּפסנַאק יד טריז

 :טימ סָאד ,רוטארעטיל עלאגעלמוא גענעײל סָאד ןזא ,נגָאלשרעד כיז רימ גלעװ

 .ףפוא טאסיק טעװ ,יז נטײרּפשראפ סָאד עליפא זיײוװלײט ,ריא ניא גטעּברא

 בינ סעװ ײצילַאּפ יד ?ײװ .כאז עװוישאריּפסנַאק א נײז וצ גרעה

 :ףא נוא רעלעפטכירעג א נופ טייקכעלנעמוא נוא טייקיגיזמוא יד גייטשראפ
 ,נבאנםיא יד גופ ראילּפמעזקע דעי ּבילוצ שינעּפעלשראפ רעווישארטסינימ

 רעד וצ רָאנ טינ כעייש זיא סָאד גוא ,זייוורעטנזיופ גפרָאװעצ נרעװ עכלעוו
 :נָאטעד א וצ ןיּב ,גננעװאב רעד גופ סעיצקנופ שלא וצ כיוא רָאנ ,עסערפ

 ?ײטנָא רעטײרּב עמאס גוא רעויטקא עמאס רעד .נסָאלשעגנייא עיצארטס

 ,,טרעקראפ רָאנ ,גדײפ שינ רָאנ םינ טעװ עטאמ רעד דאצימ ריא ניא
 עטונרפענכיוא "קילדנעצי א סםָאװ ,גופרעד געניװעפ ליפ טעװ רע
 ;2גוא גופ רעקיגיװ .פינ עטלושעגסיוא ?ענָאיסעפָארפ  ,גרענָאיצוילָאװער

 רעד נופ נפײז עװיטאריּפכנַאק עלא טריזילארטנעצ ,ײצילַאּפ רעזד
 עב א גופ גנוטעכראסיוא יד ,כעלטעסב ןופ גנומיײדנוצ יד ,טעּבױא

 ,נָאיארגטַאטש גדעי ראפ רעריפנָא עּפורג א נופ גנומיטשאּב יד ,נאלּפ גקידפערע
 ,םיװ כיא) .וו.א.א טלאטשנא:גרעק רעדעי ראפ ,לאטראווקנקורבאפ גדעי ראפ)

 -נָא עגײמ גמ "טײקשיטאהקַאמערטטינג} רעד גנעװ גרעדיורעד רימ םעװ עמ

 -טנע יונעג גנורעדיוורעד רעגופקטינ רָאנ רעקיזָאד רעד פא לעװ כיא רָאנ ,נעננויוש
 סעיצקנומ עוישאריפסנַאק עמאק יד גופ גנוריזילארשנעצ יד .(רעטייוו גרעפ

 אב רָאנ ,גכאוושּפָא םינ טעװ גרענַאיצוילאװער גופ עיצאזינאגרַא גא כרוד
 רעצנאג א נופ טיוקישעפ רע נומשייקכעלשפאהניא גוא םייסטיירב יד נרעכייר

 ;יפבוּפ גמיירב נמא טננערענסיוא געגַײז עמלעוו ,םעיצאזינאגרָא ערעדנא עסאמ
 ;ינייװ כעלנעמ בא טמערופעגסיוא רעקינייװ כעלגעמ רעבירעד גענייז גוא םוק
 -דעטעברא יא ,גענייראפ עלענַאיסעפַארּפ עשרעטעברא יא ;ןיטאריּפסנַאק רעק

 יא ,רוטארעמיל עלאנעלמוא גענעײֿפ םא נוא גנודליבפסבלעז ראפ כעלזיורק עש

 ערעדנא עא יא בכעלוײרק עשיטארקאמעד כיוא גוא עשיטסילאיצָאס
 נוא גענייראפ ,כע?זיירק עניוזא .וא.א .וא,א  גנורעקלעפאב רעד גופ גשכיש

 -עטױירב עמ אס רע ד .ניא גוא םוטעמוא קיטײג געגייז םעיצאזינאגרָא

 א קיעזמוא זיא סע רעבָא ,סעיצקנופ עקיפראנהיישראפ עמאס םימ ,לָאצ
 רולָאװער גופ עיצאזינאגרַא רעד םימ ײז נשימפיונוצ כעלדעש

 םטעד עסאמ רעד גיא נשעקראפ ,ײז גשיווצ צענערג יד גשיװוּפָא - ,גדעע גָאי צ

 יד "גענידאד  וצ םא ןא ,ניזמקוװאפ נטעװעקאילּבראפ רעייהעגסוא פיוא יוזא



 מארגָארּפ גוא עיצאזינאגרָא ,קיטקאט .דראגנאווא סלא ײטראּפ רעד ראפממאק 111 6

 :ניא ?לעיצעּפס כיז געמדיװ עכלעוו ,נשטנעמ קיטײנ גענייז גנונעוואב:נסאמ

 - גפראר גשטנעמ עניוזא זא .גוא ,טייקיטעט רעשיטארקָאמעדלאיצַאס רעד גצנאג

 ףָאװער עלענָאיסעּפָארּפ ביז נפ :טעּבראסיו א םענָאשקא גוא דלודעג טיש
 ,גרענָאיצויל

 .רעקיא רער;.טעוועקאילבראפ ךעייחעגמוא זיא גייזטסגװאּב 1 רעקיזָאד רעד ,,ָאי

 םָו -- זיא טכיזניה רעלעגָאיצאזינאגרָא רעד ניא רערעזדננא טעכ רעקיד
 ? אפ טזָאלעג ירעראטסוק רעודנוא טימ 1בָאה רימ

 +םֹור גיא גדענָאיצוילָאװער יד גופ שזיטסערפ םסעד

 א םימ ,גנארפ עשיטערָאעט גוא רעקידלקאוו = גוא רעקיביילכיײװ א ,ד נא

 :אֹמ רעד גופ טײקשיײכיטס רעד פא כיז טפוראפ סָאװ ,אזא ,טנָאזירָאה גלָאמש
 / :ערקעֿפ א פא כעלנע רעמ ןיא ,טײקנכַארקעצ נייז ראפ גנוקיטכעראּב סלא ,עס

 שינ נָאק סָאװ ,אזא ,גוכירטנקלָאפ א םא רעדייא ,נָאינו;דעדפ א נופ ראט

 .גננטבא גפורסיורא לָאז רעכלעװ ,נַאלּפ גטסיירד נוא נטיידּב נייק נקורסיורא

 גייז גיא רעשקישעג גײק טינ גוא -ענעראפרעד גייק טיג ,רעגנעק יד אב כייא

 .--- ,ייֵציֶּאַּפ רעשיטילַאּפ רעד טימ םמאק םעגיא --- ,טטנוק רעלענָאיסעפָארּפ

 א סעּפע רַאנ ,רענָאיצוילָאװער גײק טיִג כָאד ןיא סָאד !םענַאמכאר טָאה

 : | | !ראטסוק רעקידכעּבענ
 :יק טרָאװ עפראש עקיזָאד סָאד ראפ גקידײלאב טינ רימ פא כיז לָאז

 ?אמ ,טייקסיירגעגוצ-טינ גנעוו ביז טרער סע ?פיװ םא ?יײװ ,רעקיטקארּפ גייא

 א ניא טעּבראעג ּבָאה ביא .נילא כיז וצ צלא גופ רעירפ םע כיא נכעד

 .עקידנעמעגמורא צלא ,עטײרב רעײז כיז ראפ ט?עטשעג סָאה סָאװ ,?לזיירק

 ;םיוא זיא לזיירק גקיזָאד מענופ רעדילגטימ יד ,נעמעלא זדנוא נוא---נבאנפוא

 . כיז גזײװ ךימ זא ,גיזטסווואב .םענופ נדייל קעמיײו ֹוצ זיב ,קידעריומ נעמוקעג

 ,טנָאקעג טלָאװ עמ געװ ,טנעמָאמ גשירָאטסיח אזא ניא גראפסוק ראפ סיורא

 2ָאוער נופ' עיצאזינאגהֶא נא זדנוא טיג ;גגָאז ,כורּפש נטסווואּב מעד קידנרעדנע

 רימ ,רעטּפָא סָאװ גוא * !דנאלסור נרעקרעּביא גלעו רימ נוא --- נרענָאיצויל

 נקידנעגעהב מענעי ננעװ ביז גענָאמרעד וצ געמוקענסיוא נָא טלמעד נופ זיא

 רימ אב ביז טָאה רעמ צלא ,טאהעג טלמעד בָאה כיא סָאװ ,עּפראט גופ ?יפעג

 עכלעװ ,גטארקָאמעדלאיצַאס/ עשלאפ ענעי גנעק טיײקרעטיּב טלמאזעגנָא

 עכלעװ ,סעשָארד ערעײז טימ רענָאיצילַאװער א גופ נעמַאנ םעד גדנעש ,

 ;ינרעד סָאד גקידייטראפ וצ סינ זיא עּבאגפוא רעזדנוא זא ,טינ נעייטשראפ

 ירא רעקיטאמעטאמ נטמיראב םמעד ,טלווצרעד עמ יוװ ,טרעהעג סָאװ ,בורּפש א *

 ."טלעוו עצנאג יד גרעקרעביא לע כוא בוא ,טקנופ-ראּפשנַא נא רוט טיג, :דעמיכ

 | | .דע ר



 551 - +בָאט געמ פראד סָאװ

 .ק יד גבײה טםןא רָאנ ,ראטסוק א וצ זיּב רענַאיצילַאװער םעד נקירעד

 ,גרענַאיצילַאװער וצ זיב גראטס

 טש ברא-ריזינַאגרָא רעד ןופ פטסעמהאפ רעד (

 :וצוילָאװער גיא לגנאמ םעד נגעװ,, * ג'וז--כ נופ םרעהעג נּבױא;נּכָאה רימ

 גיא רָאנ טינ כיז טליפ רעכלעוו ,סעיצקא ראפ גגיוט נלָאז סםָאװ ,סעכיוק ערענָא

 רעצעמע יצ ,טינ םייו כיא נוא ."רנאלסור צנאג ניא כיוא רַאנ ,גרוּברעטעּפ
 ,נירעד טייפשאב עגארפ יד רעבָא .טקאפ גקיוָאד מעד גענעקײלּפָא גײג טעו

 | | :טביירש וו---ב/ ?גרעלקרעד םיא געמ לָאז יוזאיוו

 רעד גופ סעבוס עשירָאטסיה וד נכאמ רָאלק נוא גזָאלנװרא םונ םוז גלעוו רימ,
 עטריזולארָאמעד א ,טפאשלעזעג וד וא ,גגָאז זוולב נלעוו רומ .ןגנוניושרעד רעקיזָאד
 וד םרוד עמרעטילפשעצ א גוא עיצקאער רעשוטילַאּפ רעקודנרעיודגנאל רעד בכרוד
 א כוו נופ םווא טלויט ,געגנורעדנע עשימָאנָאקע עקודנעמוקרָאפ גוא ענעמוקעגרָאּפ
 -ָאוצוילַאװע ר וצ גגוומ עכלעוװ ,גשטמנעמ לָאצ ץניולק טסכנעה
 רעד טלופראפ ,רעטעברא גרענָאוצוילָאװער קידנלוטסיוא זא ;טעברא רערעג
 וא רַאנ - סעוצאוונאגרא עלאגעלמוא ֹוד נופ געוור יוד זוללווט סאלק-רעטעברא

 רעד גופ נשינעפרעואב יוד םינ םכערפשטנא נרענַאוצוילָאװער ענוווא לָאצ יד

 ,ָאש 1172 קורבאפ נוא נעמונראפ זוא רעכלעוו ,רעטעברא נא זא ,כָאנ טארפוב .טיוצ
 וד ;רעטאטוגא נא נופ סעוצקנופ וד כעלכאוטמווה גנלופסווא עגאל נווו טול נָאק

 עלאגעלמוא גפאשאב-רעדוו נוא נלעטשוצ סָאד ,עוצאזונאגרָא נוא רעבָא עדנאגאּפָארּפ
 םומ קודנלוו םינ םוז טגיול .װ .א .א סעוצאמאלקַארּפ גזָאלסיווא סָאד ,רוטארעטיל
 יאר ,) "סעכיוק עטנעגולעטנוא עקידנשווראבמוא טסכעה וד פא טסאליטּפיוה רעד
 - | : / .(89--98 .ז ,6 רעמונ ?ַאלעיד עונשטָאב

 ס'וז--ּפ גנוגיימ רעקיזָאד רעדטיממיקסאמ טינ גכאז ליפ ניא גענייז רימ -
 נֹּבָאה רימ עכלעוו ,רעטרעװ יד םימ םיקסאמ טיג ריס געגשיז ם-עדנוזאּב גוא

 רעטרעטאמעגסיוא נא ןא ,םעילער סרעדנוזאב נזייװאּב טָאװ ,נכָארּפשעגרעטנוא

 (םכארטעג ןיא טינ ?םיוו שטָאכ טָאה סָאװ ,רעקיטקארפ דעדעו יו טקנופ)

 נכרוד םייקטקירדעגוצ עייז בילוצ ,וז--ב םינ גָאק ,יירעראפסוק רעזדנוא גופ

 ,גײג .עגאפ רעכעלנערטרעדמוא רעד גופ געווסיוא גא גפאטנַא ,,טזימַאנָאקע

 ראפ גגוט עכלעװ ,1נענָאזרע8פ כא ס א רָאנ סיוא טקײט טפאשלעזעג יד

 --עשיטירק רעד .נעמעלא יז נריזיליפוא םינ גענאק רימ רעֶּבָא ,"באז ,, רעד

 21ה רעטכארטאב ףךעד גיא נָאק גנונעוװאב רעזרנוא גופ דנאפשוצ:גנא ,העביא

 ַאטינ ןיא נשטנעמ ג"ײק :רעטרעװ יד טימ געװ טהילומרָאפ טכיז

 עסאמ א ָאד ןיא גשטנעמ .עסאמ א ָאד ןיא גשטנעמ -- גֹוא
 -ףאנדיישראפ רעמ נוא רעמ צלא ייס ,םאקק-רעמעכרא רעד יט ?יײװ ,ראפרעד
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 | מארגָארּפ נוא עיצאז'נאגרָא ,קיטקאס .,דראגנאווא סלא ייטראּפ רעד ראפ פמאק ,ןָוַן 58

 רעמ נוא רעמ צלא רָאי גדעי טימ סיוא עייט טפאשלעזעג רעד נופ גטכביש עקיט

 :ייק ערעײז םיול טיירג נענייז עכלעוו ,נריטסעשַארּפ נקי עכלעו  ,ענעדירפוצמוא

 ::ערטרעדמוא גײז סָאװ ,מויטוילַאסּבא םעד גגעק פמאק מעד נקריוווצפימ םענ

 עסאמ עדעטיירּב א/צֹלַא יז טליפ סע רעּבָא ,נעמונאּב עלא טינ כָאנ נּבָאה טייקבעל

 סע לײװ ,ָאמינ נשטנעמ גייק ןיא טייצ .רעּבלעז רער ניא נוא .רעפראש צלא נוא

 - -אזיגאגהָא ניק טטינ ,רעוט רעשיטילַאּפ גיק ָאטיג ,רעריפנָא ניק .ָאמינ זיא

 נא גוא עטײרב אזא נ?עטשוצקעװא קוייפ גענייז סָאװ ,גטנאלאט עשירעט
 לָאז ,סָאװ ,טעכרא עשיטאמעטסיס גוא עכעלטײהנײא טײצ רעקיבלעז רעד

 -עקידנמייד זאמוא עמאס רעד ראפ עליפא ,רעדשי ראפ גנודנעוונָא נָא גבעג |
 .?אזינאנהֶא ערענָאיצוילָאװער יד גופ גנוקקיוושנא - יד גוא םקוװ, רער .טפארק

 - סָאװ ,גגונעוואב-רעשעברא רעד גופ סקּוװ מענופ רָאנ שינ ּפָא טייטש "סעיצ
 ;ארקַאפעד:ניימעגא רעד גופ סקוװ םענופ כיוא דָאנ ,וז--ב כיוא םנעקרעגא סע
 :ָאטסימ טלָאװ טציא ,וועגא) .קלָאפ מענופ גטכיש עלא גיא גנוגעואב רעשיט
 - :ראפ רעד .(רופסיוא נייז וצ עפָאסױה א יװ ,סָאד כיוא טנעקרענא וז--ב עמ

 גפימ כיילגראפ גיא לָאמש וצ ןיא טעברא רערענָאיצוילַאװער רעד נו טסעמ

 רעד גופ טקירדרעד ןצ ןיא רע ,גנונעוואב רעד נופ סיזאּכ נשויכיטס נטירּכ
 רעד שימ גוא טיטאבעלאב יד טימ םמאק גשימָאנַאקע, גופ עירָאעט רעמערָא)

 עשיטילָאּפ יד רָאנ םינ נפראד טייצ רעקיטציא רעד גיא רעכָא ."גנוריגער

 עלא גיא גײג,, גמארקָאמעדלאיצַאס יד ,סרעטאזינאגרָא יד כיֹוא רָאנ ,סרעטאטיגא

 טעװ רעקיטקארּפ גייא שטָאכ בוא רעסָא גוא .= "גנורעקלעפאב רעד נופ גמאלק
 -גויופ  גלייטעצ טנַאקעג גטלָאװ גטארקַאטעדלאיצַאס יד זא ,,גירעד געלפייווצ

 ינזאב גשיװצ טעברא רעלענָאיצאזינאגרָא רעײז גופ םעיצקנופ ענבירד רעט
 :איִצעַּפמ ניא ?גנאמ רעד .נסאלק ענעדייש-אפ עמאס יד נופ רעײטשרָאפ ערעד
 ,קינכעט רעזדנוא גוט נרעלעפ עטסערג עמאס יד גופ רעגַײא זיא --- עיצאזיל

 רעגעלק סָאװ .וז--ב טכער טימ יוזא גוא דעמיּב יוזא כיז טגָאלק סע גכלעװ פא
 צלא ,באז רעניימעגפא רעד נו "םעיצארעפָא , ערעדנוזאב יד נייז גלעו סע

 "ווא נליפוצסיוא קוייפ נענייז עכלעוו ,נשטנעמ געניפעג נענַאק געמ טעוװ רעמ

 / וצ גלאפ טייהרעמו רעד גיא קניפ טינ טוילָאסבא גענייז נוא) סעיצארעּפָא ענ

 רעד ראפ נײז סעװ רערעוש צא ,(גרעגָאיצוילָאװער .עלענָאיסעפָארּפ גרעוו

 .גא טווצ ;טצעל יוד כיו טקרעמאב עוויוס רעשירעטילומ רעד נוא ,לשָאמעל *

 רעטפָא יד בולוצ זווװליוט ,טסווג נשיטארקָאמעד םענופ גנובעלפוא עקידלפייווצנָא

 וד נֹוא רעטעברא יד יוװ ,"מינַאס; ענווזא גגעק פמאקלנסאג נופ נלאפ עקידנרעוו

 ."ֿמוא רימ גנלעוו ,סעכווק ענענאראפ וד נבוולרעד גלעוו סע רָאנ יװ נוא .גטנעדו טמ

 גוא עדנאגאמָארּפ רעד פא טיוקמאזקרעמפוא עטסנרע עמאס וד גדנעוו נפראד טגנודאב

 -אזונאגרַא עשירעטולימ , :פאשאב פא ,גרעציּפָא גוא גטאדלָאס וד גשוװצ עוצאטו גא

 | .ומראפ רעודנוא בוא בורא בעווג ײכלעו ,"סעוצ
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 ריא טעװ רערעווש צלא ,"רעופ עלאטעד, עלא יד "נעגנאפוצסיֹוא , ײצילַאּפ

 =יא , נא נעועקוטשוצפיונוצ םײקינײלק א סעפע אב נשטנעמ א נפאכ םענופ נייז

 סָאװ נוא ."ענארכָא , רעד פא סעָאציױה סאנזאק רעד גקעד לָאז רעכלעװ ,"נעינ

 ;םימ נֹּבעג וצ זדנוא טײרג נענײז סָאװ ,נענָאזרעּפ עניוזא לָאצ רעד כעייש זיא

 +וןיר רעד פא גזיװעגנָא ?טיּֿפאק גקידָאפ מעניא ביוא גוש רימ נּבָאה ,פליה

 ערעטָאװ ראפ טכיזניה רעד םָא גיא געמוקעגרָאפ זיא עכלעוו ,גנורעדנע רעק

 טענייגיא נּביילקפיונוצ יידעק ייס זיא ,-עדיװ םייז רערעדנא רעד גופ .רָאי םניפ

 יד טימ נעמאזוצ ,נעלקערבעצ טינ ײדעק ײס ,נלָאצכורּב עקניניילק עלא יד

 נצנאלפוצנייא ײדעקי ייס ,עפוג גנונעוואב יד כיוא ,גנונעוואב רעד נופ סעיצקנופ

 ווא סייקימפיינ רעד ניא נביולג םעד סעיצקנופ עניילק יד נופ רעריפסיוא מאּב

 ---* ,נטעּברא טינ לָאמנײק טעװ רע רעכלעװ נָא ,טעּברא נייז נופ גנוטיידאּב

 עטוורּפעגסיוא גופ עיצאזינאגרַא עטסעפ א עקאט קיטײנ זיא סעלא םעד ראפ

 טפארק רעד ניא נּבױלג דעד טעװ עיצאזינאגרָא אזא אּב .נרענָאיצוילָאװער
 ,רעשיירב צלא נטיירפשראפ נוא רעמ צלא כיז גקיטסעפראפ ייטראּפ רעד נופ

 ןיא םע .גווא ---- ,עיצאזינאגרָא עקיזָאד יד נז טעװ סע רעווישאריּפסנַאק םָאװ

 ;וצניא צלא נוס רעקישכיװ ןיא עמָאכלימ א םא ןא ,כאז עטנאקאב א כָאד

 ךָאנ ,יימרא רענעגייא רעד ניא רָאנ םינ סעכיוק ענעגײא יד גיא גביולג גצנאלפ-

 ,רעטקעפסנואיקורבאפ א וו ,:בעגעגר;בוא רומ סָאה רעוואכ גווא ,קנעדעג בוא *

 ,עיטארקָאמעדלאוצַאס רעד נפלַאהעג טָאה נוא נפלעה וצ נעװעג טוירג ווא רעכלעוו

  -רָאפנואק גויו םייגרעד יצ ,טינ טסייוװ רע סָאװ ,פורעד טגָאלקעג רעטיּב כיז טָאה

 -וונ ןוא לפי ףפא ,טינ טסייװ רע ,רעטנַײצ נרענָאוצוילָאװער נסעמע גנזוב ?עיצאמ

 עניולק ענווז גריוילוטנוא וצ טיוקכעלגעמ א נאראפ ןוא לפוװ פא נוא פליה ניוז קיט

 לאפ בווא טונ ,בוז טוומשראפ ,טסיוװ רעקוטקארפ רערעו .גטסנוד ץקנונוולק גוא

 יד גוא .עמעדנובראפ זדנוא אב נעמונעגּפָא טָאה יירעראטסוק רעודנוא געװ ,אזא

 טינ ווא נעמונעג לקאכאס גֹוא נוא ?גוילק, ויז :ענייז רעדנוזאב סָאװ ,סעוויוט -
 גוא ץטלעטשעגנַָא בופ טאהעג נטלָאװ נוא נּכָאה טנַאקעג רומ גטלָאװ ,ווז נצאשוצפָא

 -אט ,נאבנוווא ,טשטַאּֿפ רעד נוא כווא רָאנ ,טיבעגקורבאפ נוא רָאנ טינ עטמאאב

 ,טיבעג גרעדנא רעדיװט עו נופ נוא מיכָאלאג וד אב ,לדא םטענוא ,ענשזָאמ

 מאהעג נווש נטלָאװ רימ געוו ןנשיפיוח גוא גשטווצולַאמ םעד נטָאלשעגנווא עלופא

 נטלָאװ ,נרענָאוצוילָאװער גופ עוצאזונאגרַאּפמאק עכעלקרוופ א ,ווטראפ עטכע נא
 טינ םוז נטלָאװ הרומ ,/רעפלעהטומ  ענווזא עלא נָאק גוא טלעמשעג טינ רומ

 -םוא, רעד נופ גצראה ץמאס ניא יז נעוצנוורא טגנודאבמוא נוא קידנעטש טליועג

 נוא ,טוהעגּפַא סרעדנוזאב ווז נטלָאװ רימ ,טרעקראפ ,רָאנ ,"עוצאזונאגרָא - רעלאגעל

 זא ,קידנעקנעדעג ,סעוצקנופ עגווזא ראפ גשטנעמ טיורגעגוצ לעיצ;ּפס עלופא גשלַאװ

 --- "רעפלעהטימ , סלא ווטראפ רעד נעגנערב נצונ רעט טנעקעג גטלָאװ נטנעדוטס ליפ

 רעזאכ -- רעבָא .גרענַאוצויפַאװער ?עקונימרעטצרוק,/ סלא רעדווא ,,עטמאאב

 קורנעטשלופ גווש א רָאנ טכער טָאה קיטקאט אזא נצונאב -- ,לָאמאכָאנ רעבוא כוא

 .סעכיוק עוװימקא גוא לגנאמ בווק טםונ טלופ ץכלעװ ,ץוצאוונאגרַש עטסעפ



 מארגָארּפ נוא עיצאזינאגרַא ,קיטקאט .,דראגנאווא סלא ייטראּפ רעד ראפ פמאק 1 560

 ;י2 עכעלשנירפ ;גטנעמעלע עלארטיינ עלא אֹּב גוא עניוס מאּב כיוא

 עכלעװ ,עיצאזינאגהַא אזא אב .נעיניא םעד גדיישטנא לָאמא נָאק סעטילארט
 :ארקָאמעדלאיצַאס א טנַאמראפ גוא סיזאב נשיטערָאעט גטסעפ א םא טייטש

 :וצ ריא וצ ,עקילָאצליפ יד זא ,נּבָאה וצ עריומ סָאװ נייֵז םינ טעװ ,נאנרֶא נשיט

 ;:עװ גופ גנוגעוואב יד גגָאלשּפָארא נלעוו גטנעמעלע "עקיפײז,} ,ענעגיוצעג

 יװ ,רימ געעז ,יירעראשסוק רעקידנשרעה רעד אב ,טציא דָארג ,טרעקראפ)

 2:עניימ ,416402 נו עיניל רעד טול ביז געיצ גטארקַאמעדלאיצָאס בכאסא)

 סע יידעק ,טרָאװ נייא טימ .(נטארקָאמעד פאיצָאס נענײז ייז ןיולּב זא ,קיד
 ;'לאיצעפס יד עיצאזילארטנעצ גריטסיזקע םראד ,עיצאזילאיצעּפס עייז לָאז

 ,עיצאזילאדטנעצ טגניראּבמוא טרעדָאפ .,טייז ריא נופ ,רעדיװ עיצאז
 :גאג) יד טלָאמענסיוא טנכײצעגסיוא יוזא :טָאה רעכלעוו ,גיילא וו--ב רעבָא

 רעזדנוא םיול ,ּפָא גונעג טיג יז טצאש ,עיצאזילאיצעּפס נֹופ טייקיטיינ עצ

 ?איצוילָאװער לָאצ/ יד .עריקכ רעטכארבעג רעד גופ ?ײט גטייווצ םעניא ,גנוניימ

 גוא ,קיטכיר טוילָאסבא ןיא סָאד .רע טנָאז ,גונעג םינ ןיא רעטעכרא גופ גרענ

 גטנעַאנ םעגופ גנולייטימ עקופטרעוו יד, זא ,רעטנוא לָאמארעדיוו נכיירטש רימ

 מענופ סעּביס יד פא קוק -רעזדנוא קידנעמשלופ טקיטעטשאּב "רעטכאּפָאאּב

 יד םא כיוא ,טסייה םָאד ,גוא עיטארקָאמעדקַאיצָאס רעד ניא םיזירק נקיטציא

 -ָאיצילָאװער יד געייטש ?אלכיב רָאנ םינ .מוא נופ כיז גלייהוצסיוא נעלטימ

 .רעטעּבדא יד עליפא רָאנ ,נטאמ יד נופ גיימשפוא נשיייכיפס מענופ ּםִא גרענ
 ;רעטעּברא יד גופ גייטשפוא גשַייכיפס מענופ ּפִא נעייטש גרענַאיצוילַאװער

 פיוא נכעליֹושנָא עמאס נפא טקיטעטשאּב 0 ק א פ רעקיזָאד רעד נוא .נכאמ
 יוא רָאנ ,טײקיניזמוא יד רָאג טינ ,טקנופדנאטש גשיטקארּפ , םענופ עכיפא

 ,רעינאגארעפ רענעי נפ טײקשירענַאיצקאער עשיטיל ָא פ יד

 ענארפ יד נעלדנאהאב מאב רעכאכעמ טּפָא יוזא ןדנוא ןיא עמ רעכלעװ טימ

 טנָאז טקאפ דעקיזַאד רעד .רעשעּברא יד עיײנענעב נפכילפ ערעזדנוא גננעװ
 -- זיא ערעזדנוא טכילפ עקידנעגנירד עמאס ,עטשרע עמאס יד זא ,סעדייא

 ינעייטש עכלעיו ,גרענָאיצוילַאװער-רעטעברא 'נופ גנופעבראסיוא רעד נקריווטפימ

 2 טטעטייטראפ נופ טכיוניה רעד גיא .ָאװינ אזא םא טקנוּפ

 -רעװ יד רעטנוא גכיירטש רימ) גרענָאיצילָאװער גטנעגילעטגיא יד יװ - ,טיי ק

 ןיא נטכיזניה ערעדנא ניא ?ײװ ,טיקיפעט:ײטראּפ נופ טכיזניה רעד ניא :רעמ

 טײװ גוא טכיײפ יוזא טינ טייוו רעבָא ,קישיינ עקאט ,םעמע ,רעטעברא יד ראפ

 יד םראה רעבירעד .(ָאװינ אזא טקנוּפ גכײרגרעד וצ קידנעגנירד יוזא טינ

 יד נּכײ הפו א לָאז עמ זא ,םורעד נייז טעדנעװעג טייקמאזקרעמפוא:פ פי ן

 ביז לָאז עמ וא ,פורעד טינ לאקק נוא ,גרענָאיצוילָאװער יד וצ .זיב רעמעכהא

 סָאד יװ ן"עסאמ:רעטעברא, רעד וצ נזָאלּפָא רא טגנודאבמוא  גילא|
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 טי א ראי עא עא א 5262 שה

 ליװ םָאד יװ ,"רעטעּברא עלעטימי ידו וצ טגנידאּבמוא ,נטסימַאנָאקע יד גליוװ

 נמיײװצ נפא טכיזניה רעקיזָאד דעד ניא םוא ביז טּבייה עכלעוו) ײאדָאבָאװס ,, יד

 :ילוצּפַא קנאדעג נופ טייוװ גיב כיא .(עיגַאגאדעּפ} רעשימַאנָאקע גופ ?פאטש
 -אב גוא רעטעברא ראפ רוטארעטיל רערעלוּפַאּפ גיא טיײקידנעװטיונ יד גענעֶק

 .ארעטיל רעשיגאנאלאּב גייק םינ ,ביז טייטשראפ ,רָאנ} רערעלוּפָאּפ סרעדנוז

 טָאד םיא טגנערּב כימ רעֶּבָא .רעטעּב-א ענעגאששעגּפָא סרעדנוזאּב יד דאפ רוס

 ניא ,קיטילָאּפ ננפ נגארפ ניא עיגאנאדעּפ נרעטנַאלּפנײירא עקידנעטש עקיזָאד

 ,ירעטעּברא נלעטימ, םשד גגעװ רעגרָאז גרעה ,ריא .עיצאזינאגרָא גופ גנאדפ

 ;םיא נליװ רעיא םימ רעטעברא יד רעכיג ,נעמונעג כָאמ ניא ,כָאד טקידיײלאב

 :רעטעּברא גנעװ נדייר נָא טּביה ריא רעדייא ,גג יי בו צ נ ײ א כיז טננידאג

 :באז עטסנרע נגעוו עשז טרער .עיצאזינאגרָא;-עטעּברא גנעװ רעדָא קימילָאּפ
 טינ נוא ןגָאנאהעּפ ראפ עינַאגאדעּפ יד רעביא זָאל נוא ,מייהחעטכיילנעגסיוא

 צנענילעטניא רעד גשיווצ כיוא נעד זיאיצ !טרעמאזינאגרָא גוא רעקיטילָאּפ ראפ

 נעד נענעקרעגא ?"עסאמ, נוא "נששנעמלטימ , ,ענעטירשעגראפ גייק ָאטינ

 רופארעטיפ ערעוּפָאּפ גופ טייקיטייג יד צנעגילעטניא רעד ראפ כיוא עלא טינ
 ביז טלעמש רעכָא ?נבירשעג םינ רופארעטיל עקיזָאד יד נעד טרעװ יצ גוא

 :אגמיג רעדָא גטנעדוטס יד נריזינאגרָא נגעו ?קיטרא גא גניא ןזא ,רָאפ ןיולב

 עמ זא ,געייקעצ ,גנוקעדטנא נא םעּפע יװ ,גּביײהנָא רעבאכעמ רעד שעװ נטסיז
 אזא ,"גטנעדוטס עלעטימ,, נוס עיצאזינאגרַא נא גּבָאה צלא נופ רעירפ פיאד

 טעװ ,זדנוא טיִג ריא .טכער טימ נוא --- ,גכאלטיוא רעכיז געמ טעוו רעבאכעמ

 ;אפ כײא אב נעגײז ייז ביוא ,כעלעידיא עלענַאיצאזינאגרָא יד ,גנָאז םיא נעמ
 -/ ןחנוא גופ רעװ ,נכיילקרעדנאנאפ גיילא גיוש רימ נלעוו טלמשד נוא ,נאר

 גוא ,רעקירעדינ ןיא סע דעװ נוא רעכעה ןיא סע רעװ ,"נאמלפימ , א ןיא
 . נלעוז--- ,ָאמינ בעלעייריא עלענַאיצאזינאנרַא עג ע גיי א גייק זיא כײא אב ּביוא

 םיז "טײל:לטימ, יד נוא "עסאס, רעד כעיוקימ גשינעשטעויק ערעייא עלא

 גנעװ עפונ ננארפ יד גיוש ןא ,עשז טייטשראפ .,קילייװגנאֿפ טעשַאּפ נזייװסיורא
 גָאק ײז נגעה זא ,טסנרע ?יפיוזא א נענייז "עיצאזינאנרַא, גנעװ ,"קיטילָאּפ
 :ןוצ םראד עמ נוא נַאק עמ :טסנרע גצנאגניא יװ ,שדעדנא גדיר םינ געמ
 א ,ןצרעד (נפסיזאנמיג יד נוא גטנעדוטס יד גוא) רעסעּברא יד גטױײרנ
 -ָאנ ,גנארפ עקיזָאד יד גנעװ נדײר ;ּפײהנָא געג ָאק ײז םימ לָאז עמ
 טינ טכי-ק ,םרעפטנע עסעמע טיג ,ײז גנעװ גדייר נביױהעגנָא ניוש ריא טָאה
 טינ ביז טרעטאּפ ,"עסאמ,, רעד ןצ רעדָא "נשטנעמטלפיט יד ֹוצ ,קירוצ פא

 7 * יזארפ םימ רעדָא כעלשרעװכײפג נייק טיט םֶא
 טָארט גרעוהש טוט, :66 .ז ,/עוצאוונאגוָא, ?קושרא ,1 רעמונ ?אדאכָאװס , *

 טלעטשעגסוורא  נלעװ סָאװ ,נעננורערַאפ עלא גקוטסעפראפ וורירעטעברא רעד טעוו
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 מארגָארּפ גוא עיצאזינאגרָא ,קיטקאט .,דראגנאווא סלא-ייטראפ) רעד ראפ טמאק ,{} 2

 ראפ גייז םיירג קידנעמשלופ לָאז רע יידעק ,רענָאיצוילָאװער א רעטעּברא נא
 ויא רעבירעד .רענָאיצוילָאװער רעלענָאיסעּפָארּפ א נרעו כיוא םראד ,כאז נייז

 :עמונראפ זיא רעשעברא רעד יו םיויעה זא ,טגָאז רע געװ ,וז---ב טכערעג טינ
 סעיצקנופ ערענָאיצוילָאװער עקירעביא יד זיא ,ָאש 1114 וצ קירבאפ רעד ניִא

 רערעײז טסא?:טּפוה רעד טיט קידנליװטינ גלאפ,, (עיצאמיגא צוכא)

 ;גליװ:טינ , םינ רָאג ."סעכיוק עטנעגילעטניא עקידנטיידאּבמוא טסכעה יד פא
 :אֹּב רימ לײװ ,טײקנענאטשענּפָא רעזדנוא בילוצ רָאנ ,נָאטעג סע טדעװ "קיד
 ;יטש רעכעה גטייקוייפ עגייז טיול ,גדעי נפלעה וצ .טכילפ רעזדנוא טינ געמענ

 ,רעטאמיגא נ7ענ ָאי סעפָא רּפ א ניא נעלדנאוודאפ וצ כיז ,רעטעּברא נקידנע
 -גיה רעד גיא .װ:א.א .וו.א.א רעריפרעדנאנאפ ,טסידנאנָאּפָארּפ ,רעטאזינאגרָא

 םינ געגָאק רימ לײװ ,םעביוס ערעזדנוא כעלדנעש טעשָאּפ רימ נביורעצ טכיז

 .געיצפוא נוא נעװעדָאה םאזנרָאז סרעדנוזאב פראח עמ סָאװ ,סָאר גטיהּפָא

 תפ סעכיוק רעמ לָאמ טרעדנוה גיא גכָאה ײז :נשטיד יד פא קוק א טוט

 סרעטאטינא עקוימפ כעלקריוװ זא ,טנכייצעגסיױא געייטשראפ יז רעבָא ,זדנוא

 -אּב רעּבירעד ,טפָא וצ טינ רָאג "נשטנעמקפימ ,, יד נופ סיוא כיז .גלייט .וװ .א.א-
 .נידאב עניוזא גיא רעשעברא גקויֿפ גדעי גלעטשוצקעווא םעקייט כיז יײז געימ |

 ;נופקיװטנא עכופ יד געמוקאּפ נענָאק גלָאז גמייקיייפ ענייז  עכלעװ אב ,נעגנוג -
 ,רעטאטיגא נלענַאיסעפָארּפ א ראפ םיא טכאמ .עמ :גנודנעװנָא עלופ יד גוא

 . ?גטײרּפשראפ ,טייקיטעמ נייז גופ רקעפ םָאד נרעטיירבראפ וצ םיא טנעװאב עמ

 .דנאק גצנאג גפא טננעג ניא נופ ,כאפ נצנאג נפא קירבאפ ניא גופ יז קיד

 ניירבראפ רע ,עיסעפָארּפ נייֵז גיא טייקטסישעג גוא טייקעראפרעד םמוקיאב רע

 יד טייז:אב:טיז טעטכאּבַאאּב רע ,נשינעטנעק ענַײז נוא טנָאזירָאה גיײז טרעט

 ,געייטראפ ערעדנא גופ נוא גטנגעג ערעדנא נופ רעריפ עשיטילָאּפ ענעעזעגנא

 , :קיגייראפ גוא .כייה רעקיּבפעז רעד פא כיז נבייהוצפוא ניילא כיז טימאּב רע

 "ושסילאיצָאס גופ טייקשירפ יד גוא עוויווס:רעטעבהא יד געגעק םָאד כיז גיא

 רעד רעכלעוו נָא ,טײקט?ושעג רעֿפענָאיסעּפָארּפ רענעי טימ געגנוגייצרעביא עש

 -ענםיוא יד טימ פמאק גקידסענָאשקא נא נדיפ טינ גָאק טאיױאטעפָארּפ

 טקורעגפיורא גרעװ יוזא רָאנ גוא יוזא ,מינַאס ענייז גופ געייר עטלושעג טנכיצ

 :סוורג א טוימ טגנידאבמוא --- "םעברא רעשידנעלפור רעד נופ :עמָאנ םענוא נרעוו

 -טנוופ טונ לאלק םוז וצאב ביא, :סווא טפור רעבאכעמ רעקיבלעז רעד נוא !פעלא

 -ךעשטש גנכלעוו - , רוָא נ רעקיבלעז רעד ןוא סָאד) ..."רָאנ וצנעגילעטנוא רעד זצ בעל

 יד טוג גסקאו נרעטש םענופ רָעכעה :לעטרעװ יד טימ טצעזעגרעביא טָאה נור

 ,טְמוק סע נעװ ,םעאק גמעלקערש בוא גוורא קודנעטש טגנערב כימ רָאנ , ...(!ברעווא

 ינֲָא גלָאז ווז ןא ,טרעדָאפ גוא גכאז ענווש נוא ענוופ רעיוז נָא טדער נוא שטנעמ א

 ,ָאו .(69 .ז) "טעלוימ ערעדנַא רַאפ גוא טייקניוש (?נייז) רעייז רַאּפ :רעוו געמונעג

 ..סעאק נבעלקערש נוא קידנעטש , גיוױא בכווא סע טגנערב בימ



 563 , !גָאט נעמ פראד סָאװ

 ביז טוט סע סָאװ ,סָאד רעּבָא .סרעוא גוא טלעּבעּב עסאמ-רעטעּברא רעד נופ
 כָאד | ,נײלא ביז גופ םָאמ רעדנטײדאב א גיא דנאק נעײרפ שיטילַאּפ א גיא

 אמינא גא .סעיצאזינאנ רֶא ערעזדנוא נריפכרוד שיפאמעטסיס ןדנוא אכ נ2חאד

 סָאװ ,אזא גוא רעקופטנאלאט ןיא טיג לםיו םא ,רעטעּברא יד גשיווצ גוט רעט

 רימ .ָאש 11 וצ קירבאפ דעד גיא גטעברא טינ םר אד ,"געגנונעפָאה טי

 יא ,יימראפ רעד נופ נבשזעכ גפא נבעל לאז רע זא ,מעד נגעוװ גטרָאז גפראד

 ,ענאפ רעלאנגעלמוא .ןא םא  גיינועבירא סנפייצאב נענעק לָאז רעד
 -םיוא טינ רע טעװ שרעדגא ?ײװ ,טיײקיטעט נייז גופ טרָא סָאד נטייב לָאז רע

 ,טנָאזירָאה נייז גרעטיירבראפ טינ טעוװ רע ,טייקנראפרעד עסיורג ניק נטעברא

 םמאק מעניא רָאו עכעלטע םעמַאּפאלַאכעל נטלאה נענַאק טינ ביז סעװ רע

 רעשייכיטס רעד טרעװ םע רעפיט גוא רעטיירב סָאװ .נעמראדנאשז יד טימ
 ;טנאלאמ רָאג טינ םיורא יז נקור רעמ צלא ,גטאמ:רעטעברא יד גופ גייטשפוא

 גטסידנאגאּפָארּפ גוא ם-עטאזינאגרָא עלופטנאלאש בוא רַאנ ,טרעפאטינא עלופ
 גשיווצ גאדאפ קיניײוװ יוזא זיא סע עכלעװ) גיז נטוג םעניא "רעקיטקארּפ , גוא

 קיסעלכאנ רענייטש נשיסור גפא ?סיב א אר ןיא םָאװ ,צנעגילעטניא רעזדנוא
 עטײרגעגוע ?עיצעּפס גדאירפָא ןכָאה גלעװ ריס געװ .(בעלגעואב:טינ נֹוא

 תא) לוש עגנאל א געננאגעגכרוד ניי סָאװ ,נרענַאיצילַאװעד:רעטעברא
 טלמעד --- ("רעוועג םינימ עלא גופ ,, גרענָאיצויכַאװער ,כיז טייטשראפ ,ייברעד

 :רעװ קיטראפ געגָאק טיג טלעװ רער גיא ײצילַאּפ עשיטילָאּפ םוש גייק טעו

 :שעפענסעריסעמ ,גשטנעמ גדאירטַא עקיזָאד יד לײװ ,נדאידטַָא עקיזָאד יד טימ

 :צענערג עמאס םעד כיוא גסינעג נלעװ ,עיצוילַאװער רעד ענעבענעגרעּביא קיד

 "נוא זיא םָאד גוא ,נטאמ:רעטעּברא עטסטיירב עמאס יד דאצופ יורטוצ נזָאל

 רעטעּברא יד קינײװ ןוצ "דעטנוא נסיוטש , דימ סָאװ ,דלוש עטקעריד רעזד

 ;לעװ ,טייקמלושעג רערענַאיצוילַאװער;לענָאיסעפַארּפ גופ געװ נקיזָאד םעד 88

 ײז רימ גּפעלש טפָא וצ ,"נשגענולעשניא , יד טימ ייז ראפ ניימעגלא ןיא רעכ

 ראפ "כעלטירטוצ , זיא סע סָאװ ,טעד גנעװ דייר עשיראנ ערעזדנוא טימ קירוצ

 ,ג.ד.א "רעטעּברא עלעטימ, יד ראפ ,עסאמ-רעטעברא רעד

 -עלָאמש רעד טייטש גטכיזניה ,ערעדנא גיא יװ טקנוּפ ,עקיזָאה יד גיא

 ;טעפ גוא רעקידלפיװצנָא נא ניא םעברא רעלענָאיצאזינאגרָא רעד גופ םענראפ

 :קארּפ עקידנבײהנַָא גוא "גטסימָאנָאקע , טייהרעמ עלאמָאלָאקס יד םאנאה) רעט
 רעזדנוא נופ גנורעלעמשראפ רעד טימ גנודניבראפ (טינ יִז געמענאב רעקיט

 :יטס רעד ראפ כיז נקוּב סָאד .נּבאנפוא עשיטילַאּפ ערעזדנוא גופ גוא עירָאעט

 ,כעד נופ ןייגוצּפא םירפט א םא שטָאכ עריומ א סעּפע טיורא םפמור םייקשיייכ

 וצ כיז נביהוצפוא עריומ א ,עסאמ רעד ראפ "כעלסירפוצ , ןיא סע סָאװ

 גופ גנארפכָאנ עראּבלטימוא נוא עטסשנעָאנ יוד גענודאפ נטעשָאּפ גרעּביא כיוה
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 מארגָארּפ גוא עיצאזינאגוַא ,קיטקאט .דראגנאווא טלא ייטראּפ רעד ראפ פֿמאק ,1 564

 גיא געיטשי רימו זא ,טקנעדעג !גרעה עניימ ,עריומ נייק םינ טָאה .עסאמ רעד

 עליפא קיניזמוא ןיא סע ןא ,קירעדינ יוזא טכיזניה רעלענָאיצאזינאגרָא רעד
 !ביוה וצ נּביהפוא נענָא ק כיז גלאז רימ ןא ,םעד ננעװ קנאדעג רעד

 רעד ווא עיצאזינאגדָא "עשירערעװשרַאפ , יד ח

 ימי טאר קָאמ ע ד; |

 - געגיז עכלעוו ,גשטנעמ כאסא רעייז ןדנוא גשיווצ רעבָא גאראפ ןזיא םע

 עריומ יז גכַאה צלא גופ רעמ זא ,"נבעל גופ םיטש , רעד וצ םאזכאוו יוזא

 סָאװ ,נעגנויושנָא יד אב: כיז גטלאה עכלעוו ,יד קידנקידלושאב ,ראפרעד עקאט

 .עד ,,'מעד גייטשדאפ טינ ניא ,ײמײקשיכַאװָארָאראנ, גיא ,דעּביא ָאד נּביִנ רימ

 :לושאב עקיזָאד יד םא גקעטשוצּפָא כיז סיוא טמוק סע .וו.א.א "םזיטארקָאמ

 -.םאה , יד כיוא טּפאכעגרעטנוא ,כיז טייטשראפ ,טָאה סע עכלעוװ ,געגנוקיד

 | - .?ָאלעיד

 -עּפ יר זא ,טנאקאב טונ רעײז זיא סערוש עקיזָאד יד גופ רעביירש מעיד

  ?טײקשילָאװַאדָאראג, ניא םקידֿפושאּב כָאנ נּבָאה גטסימָאנָאקע רענרוברעט
 :ראפי יז לָאז עמ בוא ,כעלדנעטשראפ עקאט ןיא סָאד) "אטעזאג .באר, יד

 "גוווראפ םינ טוילָאטבא רעבירעד טָאה ןדנוא .(ילסימו .באה ,, רעד םימי נכיילג

 טָאהי ,"ארקסיא , יד גענאטשטנא ןיא סע יװ ,םעד כַאנ גכיגניא נעװ ,םרעד

 טָאטש רעד גופ גטארקַאמעדלַאיצַאס יד זא ,ט?ײטעגטימ רעואב גײא זדנוא

 :ָאד יד טָאה !ורנוא .גאנרַא ?רעשילָאװַאדַאראנ , "אהקסיא) יד נָא נפור 4

 ראפ סָאװ ?ײװ ,גנינעגראפ טמאשראפ זיולב ,ביז טיימשראפ ,גנוקידפושאב עקיז

 טקידלושאּב טינ גנטסימַָאנָאקע יר נּבָאה סאדקַאמעדלקאיצַאס גקידנעטשנָא גא

 יי | .?טײקשילָאװָאדַאראנ גיא
 גשינעייטשראפסימ כרוד געגנוקידלושאב עקיזָאד יד נרעװ נפורעגפיורא

 עטמישעג יד טכעלש יוזא זדנוא אב געמ סײװ ,םנטשרע .מינימ ײלרעײװצ גוט

 טײקשילָאװַָארָאראנ נָא טפור עמ וא ,גנוגעװאב רערעגָאיצויכָאװער רעד גופ

 -רער עכלעװ ,עיצאזינאגרא-טכאלש רעטהיזילאהטנעצ א גנעוו .יידיא דעדיוװפעי

 .יאנרָא עלופטכארּפ עגעי רעבָא .מזיראצ מעד עמַאבלימ ענעדיישטנא גא טרעלק

 :לעװ גוא ,גרָאי רע:70 יד נופ גרעגָאיצוילָאװער יד .אּב נעוועג זיא סָאװ ,עיצאזינ

 גפאשעג נבָאה ,רעטסומ םלא געניד טפראדעג נעמעלא זדנוא ראפ טלָאװ עכ

 .םיִז נּבָאה סָאװ ,סע צ לא װעל מע ז יד רָאנ ,סעצלָאװָאדָאראנ יד סינרָאנ

 א גיא נעז .* ?סעצלָאװָאדָאדאנ,+ גוא םעצלערעדעּפָאנרָאשט. פא נטלָאּפשעצ

 ,טעשילָאװַאדָאראג שיפיצעפס סָאװשע עיצאזיגאגרָא:טכאלש רערענַאיצוילָאװער

 געי רעדיוװטעי לײװ ,ׁשיִנָאה ײס ,שירָאטסיה ייס קיניזמוא םמוראיוזא זיא

 .ד ער .דנאב נקיוָאד םענוא ס גנוקרעמאב וד עז *
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 ,טמאק נטסנרע גנעוװ כעלקריוו זיולב טבאהט יז ביוא ,גנושכיר ערענָאיצוילָאװ

 :ענאטשאב ןיא מעד גיא טינ .עוצאזינאגרָא אזא נָא נינאב טינ כיז יז .גָאק

 וצ געיצוצוצ טימאּב כיז נּבָאה ײז סָאװ ,סעצלָאװַאדַאראנ יד גופ רעלעפ רעד

 ;אזינאגרָא עקיזָאד יד ג"נעװ גוא  ענעדירפוצמוא .על א עיצאזינאגרָא .רעייז
 ,טייטשאב גירעד .גנושרעהפסבלעז רעד טימ םמאק מענעדיישטנא נא ֿפִא עיצ

 רעבָא רערעײז רעלעפ רעד .טסנידראפ רעשירָאטסיה רעסיורג רעײז ,טרעקױאפ

 זיא עכלעוו ,עירָאעט א םא טציטשעג כיז גבָאה ייז סָאװ ,נירעד נענאטשאב זיא

 טיג גבָאה ײז גוא ,עירָאעט ערענַאיצװילַאװער גייק םיג רָאנ געװעג כָאט עא

 :גסאלק גטימ גנוגעוואב רעיײז גדניבראפ שסעפ םנעקעג טינ רעדָא גענאטשראפ

 .טפאשלעזעג רעשיטסילאטיפאק רעקידנעלקיוװטנא כיז רעד גיא קינײװניא םמאקי

 סָאד רעדָא) םזיסקראמ םעד גייטשראפ עקידמעשונעמ עמאס סָאד ןזיולב גוא

 יד גריובעג טנעקעג טָאה ('מזיווורטס , גֹופ טסיײג םעגיא םיא "גייטשראפ,

 . -עװאּב:רעטעּברא רעשַיייכיטס ,רעטפאהנסאמ א נופ גנויטשטנא יד זא ,גנוניימ
 -אנרָא עטוג אזא טקנוּפ גפאשאב וצ טכילפ רעד גופ זדנא טי ר םא 3 גנוג

 יצוילָאװער גופ עיצאזינאגרָא ערעסעכו א כערע גא נָא כָאנ גפאשאכ ,עיצאזיג

 גנוגעוואב עקיזָאד יד ,טרעקראפ .םעצכָאװעלמעז יד אב געװעג זיא סע יװ ,גרענָא

 רעשיייכיפס רעד ?ײװ ,טכילמ עקיזָאד יד ןדגא פא םפודא עקַאפ סגױײק?

 ,רעניײװ "םמאקנסאקק , רעטכע גייק נרעו טםינ טעװ טאיראטעלָארּפ םטעגופ םמאק

 -וִא רעטסעפ א גופ גרעוו טריפעגנָא טינ טעװ םמאק רעקיזָאד רעד גאמזלָאק

 .גרענָאיצילָאװעד גופ עיצאזינאג

 .ורק .ב כיוא ,סיוא שזייוו ,רעטנורער גוא -- עליפ נעייטשראפ ,סנטייווצ

 קימעלָאּפ ענעי קיטכיר טינ --- (18 .ז ,10 רעמונ ?ָאלעיד .באד,) יקסוועשט

 ;כָאה סע עכלעװ ,טמאק גשיטילָאּפ גפא קוק "גשירערעושראפ, םעד גגעק

 ,נלעוו גוא נטַארטעגסיורא נענייז רימ .נטארקָאמעדלאיצַאס יד םריפעג דעמַאט

 נשיטילָאּפ מעד ג ר על ע מש ר אפ נגעק גטערטסיורא קידנעטש ,,כיז טייטשראפ

 אב םינ רָאנ ,ביז טייטשראפ ,טָאה סָאד רעבָא * ,גנורעוושראפ א וצ זיִּב םמאק
 =ינֲאגרָא רערעגָאיצוילָאװער רעטסעפ א גומ םייקירגעװמיונ יד גענעקייק םיימ

 רעד גיא גפורעגנָא טרעװ עכלעװ ,רושָארב דעד גיא ,לשָאמע ,גוא .עיצאז

 נשישילַאּפ םעד גריפרעד גגעק קימעלָאּפ רעד טימ כיילגוצ טרעװ ,גנוקרעמאב

 רעשיטארקָאמעדלאיצַאס סלא) טלָאמענטױא ,גנורעושראפ א וצ ןיב םמאק

 גצונאב , גענָאק לָאז יז זא ,עטסעפ א ליפיוזא פא ,עיצאזיגאגרָא גא (?אעדיא
 נא טימ יא "מזיטוילָאטבא מעד פאלק םמענערישטנא םעד גבעג וצ םא כיז

 -ַאפ יד ,21 .ו ,:טארקָאמעדלאוצַאס עשוסור יד גופ נבאנפוא וד, בוולגראפ *
 .דע ר .898 .ז דנאב גקיזָאד מעד עז ;נװָארװאפ .א .פ ננעק קיימעל
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 סארגָארּפ ןוא עיצאזינאגרָא ,קיטקאט ,רראגנאווא טלא ייטראפ רעד ראפ טמאק ,ןוו 206

 5 ר ַָא 8 ריא טיק * ,"?טימ:עקאטא גנרעדנא,) רעדיװטעי םימ יא ,'"דנאטשפוא,

 . גשירעשרעהטסבלעז א גיא עיצאזינאנרא ערענָאיצוילָאװער עטכעפ אזא גָאק
 לייוו ,עיצאזינאגרָא ייעשירערעושראפ, געמַאנ גמימ כיוא נרעװ נפורעגנָא דנאל

 -ַאגאז ,, גשיסור טימ שיטנעדיא זיא "עיצאריּפסנַאק , טרָאװ עשיזיוצנאופ טָאד

 ײנאנרַא אזא ראפ קיִטיֵג ןיא טײקוװטאריּפסנַאק נֹוא ,(גנורעושראפ) "רָאװ

 א ?יפיזא םא ןיא טײקיטאהיפטנָאק .סָאמ רעלאמיססאס א גיא .עיצאז

 .געגנונעראב ערעדנא שלא ןא ,עיצאזינאגרַא אזא ראפ גנידאב רעקידנעוושיונ
 נםראה ,( וא.א סעיצקנופ יד ,רערעײז בײלקּפָא רעד ,רעדילגטימ לָאצ 'ד)
 :ומ טייקוואנ עטסערג יד געוועג רעבירעד טלָאװ סע .םיא טימ גענעכער כיז

 גליװ ,נטארקָאמעדלאיצָאס ,רימ זא ,נירעד גנוקידלושאּב א ראפ נּבָאה וצ ער
 ;ענַײז געגנוקידלושאּב עקיזָאד יד .עיצאזינאנרֶא עשירערעוושראפ א גטאשאּב

 -נוקידלושאב יד יװ ,מזימָאנָאקע נופ טנייפ רעדיװטעי ראפ ביול אזא טקנוּפ
 | | ."מײקשילָאװָאדַאראג , גיא געג

 :אןיִגאגרַא  עמייהעג גנערטש גוא עקיטכעמ אזא :גרעדיוורעד זדנוא .טעװ עמ

 :אריפסנַאק רעד נופ מערעפ עלא םנעה עריא ניא טרירטנעצנַאק עכלעװ ,עיצ
 ,עשיטסילארטנעצ א פייקידנעוופיונ טיוק עיצאזינאנהַא גא ,טייקיטעפ רעוויט
 טכארטאּבמוא גָאק יז ,עקאטא רעקיטייצירפ א גיא גפדאוו םכייפ וצ כיז נָאק
 גטיל קיטײג נוא כעלגעמ ןיא סָאד רעדייא ,רעירפ גנוגעואב יד גמראשראפ

 רעד נופ טפאהק רעד סיל ,טיקנדירפוצמוא רעשישילַאּפ רעד נופ סקּוװ

 נרעפטנע גנלעװ ריס .ז .א .א םאלק:רעטעברא םמעניא גנורעטיּבראפ גוא גנוהיוי
 זא ,גענעקײלּפַא טינ ,כיז טייטשראפ ,נעמ נָאק ,טדערעג טסארטסבא :;םורעד

 סָאװ ,טכאלש רעטכארטאב טינ א גיא גריפ  ג ָא ק עיצאזינאגרָא-טכאלש א

 בעלדײמראפמסוא טינ ?אלק ןיא עכלעװ ,עלַאּפאמ א טימ גקידנע םיז גָאק

 | גיא םעריקכ עטקארטסבא טימ ביז גצענערגאב דעּבָא ,געגנוננידאב ערעדנא אַּב

 :קיוָאד םעד עו) ."גטאהקָאמעדלַאוצָאס .עשוסור יד נופ נבאגפוא יד, *
 וד ווזאיוו ,גופרעד עיצארטסוולוא נווא כָאנ ווא םָא ,וועגא ..(. דע ר .899 .ז ,דנאב

 עריא טרעדנע יז רעדָא ;טדער וז-סָאװ ,טונ טיומשראפ יז רעדָא "7 ָאל עי ד .ב אר ,

 :ויסרוק טימ טקורדעגּפָא זוא 1 .םונ ?ָאלעיד .בארע נוא ."טניוו גטיול, געגנווושנא

 ינוא טלאפ רושַָארברועד נופ כָאט רענעבעגעגועבוא רעד
 באר, נופ מ ארגַארּפ רעלענַאיצקאדער רעד טיט סוונוצ נצנאג
 וא ,קוק רעד פוונוצ טלאפ .נבאגפוא, יד םימ ?יוזא עקאט .(1420 .) "אלע יד
 גפראוווצפָארא עבאגפוא עטשרע סלא נלעטש טינ נעט רָאמ גנוגעוואב-נסאמ רעד ראפ

 וד םימ פמאק נשימָאנַאקע, נופ עירָאעט וד פוונוצ טלאפ סע ?גנושרעהטסּבלעז -וד |

 !סעידאטס נופ עורָאעמ וד פוונוצ טלאפ סע ?"גנוריגער רעד טומ נוא מוטאבעלאב

 - רעלעיפוצנורּפ רעד גגעװ גדוור געמ גָאק וצ ,נלווטרוא וצ רעזעל מעד רַאּפ נגיול רומ

 2וַצ)/ סָאד לענוגורַא ווזא טייטשראפ רעכלעוו ונאגרָא נא נופ טייקיטפאהדנאטש

 ."הלאפוונ
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 יד כיז גיא נײא םטסילש םכאלש רעדיװטעי ?ײװ ,כעלנעמוא ןיא עגנארפ אזא

 ?טימ רעדנא נײק ָאטינ ןיא סע נוא ,עלָאּפאמ א נופ טייקכעלגעמ עטקארטסּבא

 "וצ עטריזינאגרָא יד גדיס ,טייקכעלגעמ עקיוָאד יד גר ענעל קרא פ וצ

 ןםא ענארפ יד גלעטשקעוװא גלעװ ריִפ רעּבָא בוא .טכאלש רעד נופ גנומיידנ

 נעמוקסיוא טעװ ,נעגנוגנידאב עשיסור עקיטיײצטנײה יד נופ גדָאב גטערקנַאק

 עוצאזינאגרָא ערענָאיצוילָאװער עטסעפ א ןא ,ריפכיוא גוזיטיזַאּפ א נכאמ וצ

 .+אצ רעד טײקיטפאהדנאטפש נּבעגוצוצ יײדעק ,עקאפ קיטיינ טגנידאּבמוא זיא
 עטכארטאביטינ נופ .טײקכעלגעמ רעד נופ יז נטיהר אפ נוא גנוגעוו
 םאב גוא עיצאזיגאנהֶא אזא .נופ טײקנזעװּפָא רעד אב ,טציא דָארג .םעקאטא

 ןק רע מאּב ,גנונעװאּב רערע;ַאיצײלַאװער רעד נופ סקּוו גשיייכיטס נלענש

 טסאפ סע יװ ,עכלעװ) נטייקמערטסקע עכעלצעזנגעק ייװצ ניוש כיז

 ףעקידנריטָארקנאב טוילָאסכא גא סָאד :("פיונוצ כיז געײג, ,ײז ראפ עקאט
 :1ריטַארקנאב אזא טקנופסטד טײקיסעמ נופ גנוקידיירּפ ירד גוא מזימָאנָאקע

 ?עלטסניק נטורוצסיורא) טסערטש רעכלעוװ ,"רָארעט רעויטאשיצסקע ,, רעקיד

 :עג רעּבָא ,כיז טקיטסעפראפ נוא כיז טלקיװשנא עכלעוו ,גנוגעװאּב רעד גיא

 ריא נופ נעמַאטּפמיס ,פָאס םוצ רעדייא ּכײהנָא םוצ רעשנעעג כָאנ כיז טניפ
 לּפשײּב רעד נֹוא .(898 .ז ,2--2 .םונ "אי-אז , ניא שטיליסאז .װ) "פאס
 -עדלאיצַאס גאראפ גיוש געגײז סע ןא ,טוײװאב ?ָאלעיד .כאה , גופ
 גנוניישרעד אזא .נטייקמערטסקע עדײב ראפ נרילושיּפאק עכלעו ,גפארקָאמ
 רעד ?ײװ ,ראפרעד כיֹוא ,סעביס עקירעביא יד צוכא ,רעדנוװ גייק טיג זיא

 םעװ "גנוריגער רעד טימ גוא מיטאכעלאב יד טיס םמאק רעשימָאנָאקעג

 2םקע עכעלצעזנגעק יד גוא ,רענַאיצילַאװער א גקידירפאב םינ לא מ ג יי ק

 ;פארטנעצ א ןיולב .טרָאד רעדָא ָאד גייטשטנא קידנעטש גלעװ גטייקמערט

 :ָאמעדלאיצַאס א טנעװקעקנָאק כרוד טריפ .סָאװ ,,עיצאזינאגרַא;טכאלש עטריז
 ערענָאיצילַאװער עלא ,נגָאז ןצ יזא ,טקידירפאּב גוא קיטילָאּפ .עשיטארק
 גומ גנונעואב יד גמיהראפ ֹוצ דנאטשמיא ןיא ,נעגנובכערטש נוא גטקנישסניא

 וצ טנָאז עכלעװ ,עקאטא גא נטײרגוצ גוא עקאטא רעטכאהטאב-טינ א
 | | | .גלָאפרער

 ,עיצאזינאגרא רעד פא קוק רעד זא ,גרעדיװרעד רעטייװ זדנוא שעװ עמ
 ."ּפיצנירּפ נשיטארקָאמעד, םעד טנערּפשדעדיװ ,טרילומדָאפ ָאד טרעװ סָאװ
 ,גנומאטשּפָא עשיסור שיפיצעּכס א טָאה גנוקידלושאּב עקירָאפ יד ?פיו פא
 ;אכ גשירנעלסיוא .שיפיצעפס א עטצעל יד טָאה ליפיזא פא
 יד גופ "דנאבראפ, רעד) עיצאזינאגרָא עשידנעלסיוא גא רָאנ נוא .רעשקאר
 ;יא נשיװצ ,עיצקאדער ריא נּבעג טנעקענ טָאה (גפארקָאפעדלאיצַאס עשיפוד

 יי :אזא כיוא ,סעיצקורטסניא ערער



 מארגָצרּפ נוא עיצאזינאגרָא ,קיטקאט ,דראגנאווא סלא ײטראּפ רעד ראפ פמאק 11 8

 וצ גלָאפרעד טומ יודעק .סיצ נורפ| רעלעב וָאוצאזונאגרַא רעד}
 ימנא ,נכוורטשרעטנוא נעמ פראד ,עוטארקַאמעדלאיצַאס וד גקונווראפ גוא נעלקיוומנא

 ,עיצאוונאגרָא-ייטראּפ רוא נופ ּפיצנירּפ :שיטארקָאמעד נטוורב א ראפ נפמעק ,נעלקיװ

 עכלעוו ,נצנעדנעט עשיטארקַאמעד-וטנא וד בעלוצ קוטוונ סרעדנוזאב זיא סָאד סָאװ

 ,"ברָאפנעמאזוצ ויווצ ,) "ווטראפ .רעזדנוא נופ נעיור יוד נוא טקעלפטנא בוז גבָאה

 0 .(18 םייז

 ?1עט עשיטאר :קָא מעדיטנא} יד טימ טפמעק "אלעיד .ּבאר ,, כעלמעג יוזאיוו

 :אק נקידרעטייוװ םעניא נעזרעד רימ נלעוו סָאד ,?ארקסיא,, רעד .נופ ""נצנעה

 ,ײּפיצנירּפ , גקיזָאר מעד וצ רעטנעענ ?סיּב א נקוקוצ ביז רימָאל טציא גוא ,לטימ

 ,נײז מיקסאמ עמָאטסימ סעװ רערעדעי .נטסימָאנָאקע יד סיורא נקור סע גכלעוו
 -ידנגלָאפ ביז גיא נײא טסילש "ּפיצנירּפ רעשיטארקָאמעד רעטיירב, רעד זא

 .,גוא ,טייקכעלטנפע עקידנעששלופ ,סנטשרע :נעגנוננידאב עקיטיײנ ייווצ עק

 ;ע טלָאװ טייקכעלטנפע נָא .סעיצקנופ עלא נופ טייקטלײװעג יד ,סגסייווצ

 ;בעלטנפע אזא ייּברעד נוא ,מזיפארקָאמעד גנגעװ נרייר וצ געוועג כעלדעכ
 -אזינאגרֶא רעד נופ  רעדילנטימ יד טימ גצענערגאב טינ כיז לָאז םָאװ ,טייק

 רעד נופ עיצאזינאגרָא יד עשיטארקָאמעד געמָאנ גטימ גפורנָא גלעוו רימ .עיצ |

 ,גפָא נָאטעג צלא טרעוװ ךיא גניא ל?ייװ ,ייטראּפ רעשיטסילאיצַאס רעשישטייד

 נָא טינ טעװ רענײק רעּבָא ;רָאפנעמאזוצנייטראּפ םענופ נעגנוציז יד וצ זיּב

 טיג עלא נופ טקעדראפ זיא עכלעװ ,אזא עיצאזינאגרָא עשיטארקָאמעד נפור

 טָאה ניי א ראפ עשז סָאװ ,כיז טגנערפ .רעיילש:סיגמייהעג א טימ רעדילנטימ

 "טנורג רעד געװ ,"ּפיצנירּפ גשיטארקָאמעד גטײרב, א גלעטשוצסיורא

 ראפ ראּב ריפסיוא יג ןיא  ּפיצנירּפ גקיזָאד מעד בנופ גנידאב
 טעשָאּפ סיורא כיז טזייװ "ּפיצנירּפ רעטיירּב, רעד ?עיצאזינאגרָא רעמייהעג א

 עןארפ עקיזָאד יד .רעמ כָאנ .עזארפ רעטסוּפ רָאנ ,רעקידנעגנילק א ראפ

 :ות נּבאנפוא עקידנעגנירד יד גייטשראפ טינ גקידנעטשלופ גגעוו סעדייא טגָאז
 סע סיירג יװ ,גסײװ עלא .טשכיזניח רעלענָאיצאזינאגרָא רעד גיא טנעמָאמ מעג

 ,גרענָאיצילַאװער עסאמ 'ירעטיירּצא רעד גופ טײקוװישאריּפסנָאקיטינ יד זיא

 םֹורעד כיז טגָאלק סע רעטיב יװ ,נעזעג נבָאה רימ .זדנוא אב טשרעה סָאװ
 :טימ יד גופ כיײפקּפָא גננערטש , א ,קיטכערעג צנאג .טרערָאמ רעכלעוװ .,וז--ב
 עבלעווז ,נששנעמ גנעמוק טָא ןיא .(42 .ז ,6 רעמונ "ָאלעיד .באר,) "'רעדילי

 נב ײרטש ענאלכאז אזא אב נוא ,"נבעל םוצ שוכ , רעײז טימ ביז נעמיראב

 :וא עיצאריּפסנָאק רעטסגנערטש גופ ט"ײקיטינ יד טינ רעשנוא ײז

 ---ָאנ ,רעדילגטימ גופ ּבײלקּפָא (גגנע רעמ טסייה סָאד נוא) נטסגנערפש מער

 :פימ נפערט טסייה סָאד טָא !ײּפיצניױּפ נשיטארקָאמעד גט יי רב , סעד
 י | | | ,גירא ?למיה גיא רענניפ



 569 | | !נָאט נעמ םראד סָאװ

 --- ,םזיטארקָאמעד גופ געמיס גטיװצ גטימ בוא סָאד טקאה רעטעב טינ

 רעד ןיא ם"ײהיירפ רעשיטילַאּפ טימ רעדנעל ניא .טיקטלײװעג רעד טימ
 ײטראּפ רעד נופ דילנטפימ סלא) .רעכעלדנעטשראפטסּבלעז א גנידאב רעקיזָאד
 :ָארּפ-ײטראּפ רעד ןופ גּפיצגיױּפ יד טנעקרעגא סע רעװ ,רערעדעי כיז טנכער

 רעטשרע רעד טנָאז -- "סעכיוק ענייז טיוק יטראפ יד טציטש נוא םארג

 .:ָאמעדלאיצָאס רעשישטיײד רעד גופ טושאטס-ריזינאנרֶא םענופ םארגאראּפ
 ראפ גפָא ןיא ענערא עשיטילָאּפ עצנאג יד יװ סיויעה גוא .ייטראפ רעשיטארק

 .עקיוָאד יד ןיא ,רעישוצ:רעטאעט יד ראפ ענעצס יד יװ טקנוּפ ,נעמעלא
 טנאקאב גנוקריװנגעק רעדָא עציטש יד ,גנונעקרענאהטינ רעדָא  גנונעקרעגא
 .געגנולמאזראפקלָאפ יד גנופ ייס .,געגנושייצ יד גופ ייס געמעלא גוא רעדע

 נוא םעד גופ גביוהעגנָא טָאה רעוש רעשיטילָאּפ אזא גוא אזא זא ,גסײװ עלא

 רערעװש א ניא כיז טָאה ,עיצוילָאװע אזא גוא אזא טּבעלעגרעּביא טָאה ,מעד
 .םיב סא כיז טנכײצ רע ,נפיוא אזא גוא אזא םא גזיוועגסיורא טונימחנבעג

 ,כעלריטאנ ,נענָאק רעבירעד גוא ---  ,גטפאשננייא עגיוזא גוא עגיוזא טימ לא

 רעדָא נּבײלקסױא כאז רעד גוֿפ שינעטנעק טימ .רעדילגטימ:ייטראּפ ע? א
 ףענײמעגלא רעד .עלעטש-יטראּפ רעסיוועג א פא רעוט אזא גביילקסיוא םינ

 ;ן8 טירש רעדיוופעי רעּביא .לָארטנַאק (טרָאװ גופ ניז גכעלּבעטשכוּב םעגיא)
 -נקריו שיטאמָאטװא נא טפאש ענערא רעשיטילָאּפ נייז םא גנאמיייטראפ מענ
 סע נעמ טפור עינָאלָאיּב רעד גיא סָאװ ,סָאד טינ רעכלעװ ,מזינאכעמ גקיד
 ניפ *בײלקּפָא רעכעלריטאנ , רעד ."עטסאּפענוצ עמאפ יד גופ גבעקסיוא סָאד,
 לָארטנָאק מענימעגלא גוא טייקטלייועג ,טייסכבעלטנפע רעקידנעפשלופ רעד
 :ילֲָאֿפ נײז םא , סיורא פָאטלָאקּפָאס כיז טזײװ רעֹוט רעדעי זא ,טריטנאראג
 וצ טסאפענוצ נטסרעמא ןיא עכלעװ ,טעברא רעד ראפ כיז שסענ רע ,"עצ
 נופ ננלָאפ עלא ניילא כיז פא סיוא םוװרּפ רע ,נסייקייפ גוא םעביוק ענייז
 ןיטשראפ וצ טײק!ײמ גייז גניוא סנעמעלא ראפ טזײװהעד גוא גרעלעפ עניו
 | | / .ײז נדײמוצסיוא נוא נרעלעפ ענייז

 ןופ געמאר יד ניא דליב גקיזָאד םעד גלעטשניירא טשרָאקא כיז טװּורּפ !

 סע רע ,עלא ןא ,זדנוא אֹּכ ראּבקנעד זיא יצ !גנושרעהטסּבלעז רעזדגוא
 ימראּפ יד טציטש נוא מארגַארּפ-ײטראפ רעד גופ נּפיצנירּפ יד טנעקרענא
 ?דעיָאיצוילָאװער םענופ טירש .רעדיוומעי נרילָארטנַאק לָאז ,"םעכיוק ענייז טיול

 רעדָא םעד עטצעל יד נשיװצ נופ גליײװסיוא נלָאז עלא יז זא ?רעטאריּפסנַאק

 וה גכערעשניא יד בילוצ טעיוכע מ ןיא רענָאיצילַאװער .רעד געװ ,מענעי
 ןיא רע רעװ ,?"עלא, עקיזָאד יד נופלטנעצ נײנ גופ גטלאהאּב וצ טעּברא רעד
 ;ומ גנוטיידאב רעסעמע רעד ניא ניירא ?סיב א שטָאכ כיז טכארט ?סניוזא
 ריא גוא ,?ָאלעיד .באר , סיורא .טערט םע עכלעוו טימ ,רעטרעװ עכיוה יד
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 ;אזינאג-ָא:ייטראפ רעד ןופ "מויטארקָאמעד רעטיירּבע רעד זא ,נעזרעד טעװ
 -ופ טפאשרעה רעד אב ,גנושרעהטסבלעז רעד גופ שינרעטצניפ רעד גיא עיצ
 עש גוא טסופ א יװ ;רעמ טינ ןיא ,בײלקּפָא .גשימראדנאשז מעג

 טָאה שיטקאפ ?ייװ ,לבליּפש טסוּפ א -- זיא סָאד .לכעליּפש כעכ
 -ָאמעד גטײר ב  גײק עיצאזינאגרָא ערענָאיצוילָאװער םוש .נייק ֿ?ָאמנייס

 :צנאג ריא אב עליפא נריפכרוד טינ נָאק גוא םריפעגכרוד טינ םזיטארק

 יעד ניא גריפוצכרוד גוורּפ יד לײװ ,?כליּפש כעלדעש א -- ןיא סע ,גליוו

 :ילָאּפ רעד רָאנ נרעטכיילראפ  "ּפיצנירּפ גשיטארקָאמעד נמיירב, םעד טאט |

 נעיצ ייז ,יירעראטסוק עקידנשרעה יד גקיבייראפ נוא גלאפכרוד עטיירב יד ייצ

 .םֹוא רעקידנעגנירר ,רעטסנרע רעד נופ רעקיטקארּפ יד גופ קנאדעג מעד ּפָא

 ,םיונוצ םוצ גרענָאיצוילָאװער עלענָאיסעפָארּפ כיֹז גופ .גפעבראוצסיוא עבאג

 רָאנ .נעמעטסיסנלאוו יד גגעװ גטוטאטס 'ענעריּפאּפ, עכעלריטסיוא גלעטש

 גבָאה עכלעװ ,נשטנעמ םיונוצ גטלעז טינ ביז .גביילק סע ּוװ ,דנא?סיוא גיא

 טָאה ,טעברא עקידעכעק עטכע נא כיז ראפ נעניפעג וצ טייקכעלנעמ ניק םינ

 ;טנא טנָאקעג ,נפורג עניילק ענעדיישדאפ גיא סרעדנוזאב נוא ,ּוװ-טינוװ כיז

 ."מויטארקָאמעד גיא ליּפש , עקיזָאד סָאד נעלקיוו

  מעד נופ טײקידנעטשנַא;טינ עצנאנ יד רעזעל .םעד גחייוואב וצ יידעק

 גורּפ, גקידנעטשגָא-טינ אזא גקורוצסיורא ?ָאלעיד .באר,, גופ .גנאנ נטבילאב

 כיז רימ גלעװ ,טעּברא רערענָאיצוילָאװער דעד ניא מזיטארקָאמעד יװ ,?ּפיצ

 .אירבערעס .עי -- םשדיײא רעקיזָאד רעד .סעדייא גא פא לָאמארעדיוװ נפוראפ

 עמיורג א טליפ---"עינונאקאנ ,, ?אנרושז רענָאדנַאל מענופ רעטקארער רעד ,ווָאק

 ניא גוװָאנאכעלּפ וצ .סאה נסיורג א נוא ?ָאלעיד .ּבאר ,- רעד ןצ טייקכאווש

 מענופ גנוטלַאּפש רעד כעיוקימ נעלקיטרא יד גיא ;?סעצוװַאנאכעלּפ, יד ֹוצ

 ביז טָאה "גטארקָאמעדלאוצָאס עשיסור יד נופ דנאבראפ, גשידנעלסיוא

 :אב ןיא נוא ?ָאלעיד ,באר  גופ דאצ נפא טקעטשעג גדיישטנא "עינונאקאנ;

 זיא רעּבירעד .דעטרעװ עקידכעּכענ ?ּבאמ נצנאג א םימ גווָאנאכעלפ .נלאפ
 רענעכעגעג רעד רעביא סעדײא רעקיזָאד רעד ןדנוא ראפ רעלופמרעװ כָאנ

 ?יוקימ,, :לקיטרא נא ניא ,9 לוי) '"עינונאקאנ , 7 .םֹונ מעניא .עגארפ

 טָאה ,י"רעטעברא יד גופ גנויירפאבטסבלעז , עּפורג-רעד נופ םורפוא מעד כע
 גנארפ גבייהוצפוא .יטיײקידנעטשנָא טיג , רעד םא גזיװעגנָא וָאקאירבערעס .עיפ

 . םעגעפודעגיזא םעד ננעװ ,פפאשנאמשּפיוה ננענו ,יירעראנעגטסּבלעז נגעווע

 ,וועגא ,טָאה נוא ?!גנוגעוואב רערעגָאוצוילָאווער רעטסנרע נא  ניא * גאּפָאערא

 | :נֿבירשעג

 נוא-ויטראֿפ יד זא ,קורדסיֹוא רעד טוישאב ָאד .טאר רעטסכעה :שיכורג פא *
 .ד ער ירֲעְריפ עפורג רענעקַאלשעג רענוילק א ינופ גסָאלשאב גרעוו ּמינָאו
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 :בָאה .א .א רענגופ ,אואקסווַארעּפ ,ווָאליאכימ ,ווָאבאולעשז ,ווָאשטאגָאר ,נוקשזמ;

 נבילקעגסיוא טינ יוז טָאה רענווק נוא רעריפ נייק ראפ טנכערעג טינ לָאמנויק ב

 לייו ,עניוזא געװעג ייז נענייז םייקכעלקריוו רעד ניא םאנאה ,טמוטשאב םונ נ

 -וגער רעד טימ פמאק נופ דָאירעפ טענוא ווס ,עדנאגאּפָארּפ נופ רדָאורעּפ םענוא ו

 "עג גענווו ייז ,טעברא רעד נופ טסאל עטסערג וד כֹוז פא נעמונעג ויז נבָאה גנור

 עמאס יד נעװעג זוא טיוקוטעט רעייו נוא ,רעטרע עכעלרעפעג עמאס וד גוא בעגנאג

 גופ טאטלווער נווק טונ געװעג ויא ערעיוו טכאשנאמשפיוה ֹוד גוא .עװוטקודָארּפ

 *וא בוא עיגרענע רעיוז וצ ,לכווס רעיוז וצ וורטוצ מענופ רָאנ ,נשטנוװ ער;ייז

 נא סעפע ראפ רעדווו נבָאה עריומ .טיריוואכ עקומורא וד ךאצומ טווקנבעגעגרעב

 ,(םוא גגעוו גבוורש נעמ לָאז סָאװ וצ ויא ,גבָאה ערוומ טונ בווא נוא) גאּפָאערא

 .וואנ לופוצ נווׁש זוא ,גנוגעװאב רעד טימ נטלאווראפ קילוװטסבלעז נָאק רעכלעוו

 ."?גנלָאפ םיא טעוו עשז רעוו

 נומ "גאּפָאעראפ ביז טדיישרעטנוא סָאװ טימ ,רעזעל מאּב נגערפ רימ !

 נָא, רעד זא ,רָאלק םינ נעד ןיא יצ גוא .?"נצנעדנעט עשישארקָאמעדיטנא,
 ,ונאנ יא יוזא טקנופ ןיא ?ָאלעיד .באד, נופ ּפיצנירפ:ריזינאגרָא "רעקידנעטש
 נשטנעמ רעדָא ,"גאּפָאערא , נא לייװ ,ראפרעד וטאנ -- ,קידנעטשנָא טינ יא

 ביֹוא ,נגלָאפ טינ טעשַאּפ רעניק טעװ "נצנעדנעפ עשיטארקָאמעדיטנא , טימ

 טייקנבעגעגרעּביא גוא עיגרענע ,?כײס רעייז וצ יורשוצ , גייק נײז טיג טעו סע
 רעשינַאגאמעד א סלא -- ,קידנעטשנַא טיִג ,"םירייואכ עקימורא יד דאצימ

 :אבמוא רעד םא ,ענייא אב םייקיצײגרע רעד םא טםרילוקעפס סָאװ ,?אפסיורא

 ,ערעדנא אֹּב גנונעװאּב רעזדנוא ןופ דנאטשוצ גנעלקריװ גמימ  טייקטנאק
 .גומ עטכישעג רעד טימ טײקטנאקאב:טשינ גוא טיײקטײרגעגוצ:טינ רעד פא
 רעמסנרע רעקיצנײא רעד .עטירד יד אב גמונעוואב רערעגָאיצוילַאװער רעד

 ;גנערטש :גייז םראד גמונעואב רעזדנוא גופ רעוט יד ראפ- ּפיצנירּפ:ריזינאגרֶא

 נומ גנוטיירגוצ ,רעדילנטיס גופ ּבײלקפָא רעטסגנערטש ,עיצאריפטנַאק עטס

 "נניא עקיזָאד יד נאראפ גענַײז סע ביוא .גרענָאיצוילָאװער עלענָאיסעּפָארּפ

 :םעלמעג ,ײמויטארקַאמעד , יװ ,רעמ סָאװשסע כיוא טשרעכיזעג זיא -- ,נטפאש
 יטוא ןיא סָאד גוא .נרעגָאיצוילָאװער יד גשיוװצ יודטוצ רעשירעוואכ .רעלופ
 גשיטארקָאמעד א םימ םע גטייבראפ גנעװ ?ײװ ,זדנוא ראפ קימייג םגנידאב

 נא .נײז םינ דײר גײק דנאלסור גיא ןדנוא אב גָאק ?ָארטנַאק םענייטעגלא

 א גופ טייקכעלגעמוא יד זא ,געניימ ֹוצ םעָאט רעסיורג א געוועג טלָאװ םע

 :ָאװער רעד גופ רעדילגטימ יד טכאמ ?ָארטנָאק "גשיטארקָאמעד, כעלקריװ

 וצ טײצ נײק טינ גּבָאה ײז :עזָאלַארטנַאק ראפ עיצאזינאנרַא רערענַאיצויק
 ,יװניא מזימארקָאמעד) טזיפאוקָאמעד גופ געמרָאפ-ליּפש יד נגעוו גטכארט
 גקידנעטשלופ גקישיזנגעק גכָאה עכלעװ ,םירײװאכ גרעק גגנע גא בא קינ

 רעײז ײז גל טײקכעלטרָאװשנאר אפ רעײז רעבָא ,(יורפוצ



 מארגָארּפ גוא עיצאזינאגרָא ,קיטקאט .דראגנאווא סלא ייטראפ רעד ראפ פמאק ןון 572

 :רעװ וצ רעמָאּפ ידעק ןא ,גנוראפרעד רעד נופ ייברעד קידנסיװ ,טפאהבעל

 . :ויֿפָאװער .עטכע גופ עיצאזינאגרָא יד כיז טעװ דילגמימ נכע?גיוש:טינ א נופ

 אב גאראפ כָאד ןיא סע גוא .נעלטימ מוש גייק ראפ גלעששּפָא טיג גרענָאיצ |
 גֹוא) רעשיסור . רעד נופ גנוניימ עכעלטפאשלעזעג עטלקיוטנא צנאנ א ןדנוא

 א ביז רעטניה טָאה סָאװ ,עוויוס רערענָאיצוילָאװער (רעלאנָאיצאנרעטניא

 ראפ טייקטראה רעקידסענָאמכארנָא טימ טפָארטש סָאװ ,עטכישעג עצנאג |

 ,"מויטאהקָאמעד, גוא) טפאשרעװאכ גֹומ גטכילפ יד גופ טירטקירוצ גדעי

 א גיא ?ײפ א יװ ,נײרא כָאד טײג ,נזיטאדקָאמעד-ליּפש ניק טינ ,רעטכע

 --,טכא גיא צלא סָאד טמענ .(!טפאשרעוואכ םירגאב גקיזָאד םעניא ,םעצנאג

 -רגעלסיוא גוֿפ כעײר .רענעפמודראפ א ראפ סָאװ ,נייטשראפ טעװ ריא גוא

 :ָאזוער גוא נסעומש עקיזָאד יד נופ כיז טגָארט סע נלארענעג ניא ליּפש רעש

 !"נצנעדנעט עשיטארקאמעדיטנאפ  ננעװ . םעיצוי
 ,נםעומש עניוזא גופ לאוק רעטײװצ רעד זא ,נקרעמאּב כָאנ פראד עמ

 ;עטשרָאפ יד גופ טיײקלקנוט רעד םימ כיוא ביז טזייּפש ,טײקװ!אנ יד .ח .ד

 םעה נופ כוּב מעניא .עיטארקָאמעד סניוזא ןיא סע סָאװ ;מטעד נגעװ געגנול

 רעװאקישט א נאראפ זיא גענַאינוי;דערט עשילגנע יד גנעװ ּבעװ קלָאפרַאּפ
 ;יװ ,טרָאד נלייצרעד םיוּבאכעמ יד .* "עיטארקַאמעד עוויטימירפ,, ;?טיּפאק

 גפ צנעטסיזקע רָאירעּפ נטשרע םמעניא נּבָאה רעטעּב-א עשילגנע יד יוזא

 עלא זא ,עיטארקָאמעד נופ נעמיס גקיטיינ א ראפ נטלאהעג נענייראפ ערעײז

 רָאנ ינ :נענייראפ יד שימ גטלאווראפ נופ טאהּפ מעניא גָאט צלא נלָאז

 .:ילנטימ עלא נופ גנומיטשּפָא גא כרוד נרָאװעג טזיילעג גענַײז ננארפ עלא

 .יר דעד סיול רעדילגטימ עלא געמונראפ נּבָאה נטמא יד כיוא רָאנ ,רעד

 :עּברא יד דעק ,גנוראפרעד עשירָאטסיה עגנאל א נעװעג קיסינ ןיא סע

 :עד נגעװ גנולעטשרָאפ אזא תפ טײקינזמוא יד ננייטשראפ נכָאז רעט

 9 ,סעיצוטיטסניא-טפאשרעיטשרָאפ ופ טײקישײנ יד נוא .עיטארקַאמ

 סע .רעטײװצ רעד נופ ,נענַאזרעפיטטמא עלענַאיסעפָארּפ נוא ,טײז נייא

 וד 2  כארק נלעיצנאניפ גופ נלאפ עכעלטע נעװענ קיסײנ בנענייז

 עגארפ יד ןא ,נײיטשראפ נלָאז רעטעּברא יד יידעק ,סעסאק עשיניידאפ

 גוא נגָארטײב עטלָאצעג יד גופ שינעטפעהראפ רעלענָאיצרָאּפַארּפ רעד גגעוו

 רעשיטאהקָאמעד א כרוד ןיולב גרעװ טזײלעג םינ נָאק עציטש רענעמוקאב

 םעגיא טסילאוצעּפס א גופ מיטש יד כיוא טרעדָאפ-יז רָאנ ,ניילא גנומיטשּפָא

 נוא םזי-אטנעמאקראפ גנעװ כוב סיקסטואק ,רעטייוו ,טמענ .נזעוו:ריכארטס

 :ימערָאעפ מענופ גריפסיוא יד זא ,נעזרעד טעװ ריא נוא --- ,גנוּבעגצעזעגקלָאפ

 יָאו:וי-דערט נשולגנע מעד נופ . קוטקארּפ גוא עירָאעט, .בעוו .ב גוא .ס עז *

 | | .דע ר .29--1 ז"ז ,{ .ב ,"מזונ
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 :לארּפ רעקידָאיליפ רעד נופ עיצקעק רעד םיס םיוגוצ נלאפ טסיסקראמ רעק
 מערט יקטסואק .טקינייראפ ?שייכישס ,, ביז גּבָאה עכלעוו ,רעטעברא יד נופ קיפ

 ,עיטארקָאמעדיד ניטשראפ גוויטימידּפ טנעזיוהניטיר נגעק םיורא גדיישטנא
 יד זא ,נרעדָאפ וצ ריא בילוצ םיירג געגייז עכלעוו ,גשטגעמ יר םיוא טכאל רע

 פוײװרעד רע ,"קלָאפ נכרֹוד גרעװ טרינאדער טעשָאּפ גלָאז נעגנומייצקלָאפ,
 רעיראפנעמאלראפ ,גטסילאגרשז עלענָאיסעפָארּפ נופ טיײקישײג ירד

 . םענופ פמאקנטאלק נטימ גנוריפנָא רעשישארקָאמעדלאיצַאס רעד ראפ .וו.א.א
 -יל גוא גטסיכראנא יד גופ מזילאיצָאס, גפא גָא טלאפ רע ,טאיראטעלָארּפ

 עטקעריד יד ?מיח גזיב יז גביול "גטקעפע כָאנ געיעג, גיא םָאװ ,"גפארעמ

 טײקראּבדנעװטַא עקוינשיה ענאג יד םיִנ געייטשראפ גוא גנובעגצעזעג:קלָאמ
 - .טפאשלעזעג רענױעדָאמ רעד גיא עריא

 ,סײװ רענעי ,גמונעװאב רעזדנוא גיא שיטקארּפ םעבראעג טָאה סע רע
 רעקידנרירוטש עסאמ רעד נשיװצ טײרפשראפ ןיא סע טיידּב יו

 םינ ןיא םע .עיטארקָאמעד טא קוק "רעוויטימירּפ , רעד רעטעברא גוא םגגוי |
 .יס ,גפוטאפס יד גיא ייס גיירא םגנירד קוק רעקיזָאד רעד סָאװ ,רעדמּוװ גייק
 ןּבָאה טינש נשינאיגייטשנרעב םמענופ נטסימָאנָאקע ידי .רושארעטיל רעד ניא
 יד םפעייש גענייז סָאװ ,מינמיניא עלא ,810, :טומאטס רעײז גיא ,ּבירשעג
 -רוד טזיילעג גרעװ ,עיצאזיגאנחֶא רעשינייראפ רעצנאג רעד גופ גסערעטניא
 ;עפ םענופ גטסימָאנָאקע יד ."רעדילגטימ עריא עלא גופ געמיטש טייהרעמ א
 נכוטשאב-טעטימאק יד ןא ,קישיינ ןיא סע ,, :רעביא גהעזאכ םיגש גשיטסירָאר
 ":םולשאב עקיטליג גרעװ באד טשרע גוא ,כעקזיײרק עלא גייגכרודא גסָאז
 יצ םיירב גנורעדַאפ עקיזָאד יד זא ,טקרעמאב .(07 .ז ,1 רעמונ "אדָאּבָאװס,,)
 .ָאפ רעד וצ כָאגוצ םסלא טסורעגסיורא םרעוו םודנערעפער טםעד גצונאב
 !עיצאזינאגהַא עצנ אג יד פפיצנירפ;טײקטלייװעג גפא געיוּבוצסיוא גנורעד
 יד ראפרעד נליישרוראפ וצ ,כיז םיימשראפ ,קנאדעג מענופ טייוװ גענייז רימ
 גענַאקאב וצ כיז טייקכעלנעמ .קיגײװ וצ שאהעג נבָאה עכלעװ ,רעקישקארּפ
 ;אזינאנ-א עשיטאזקָאמעד כעלקריװ גופ קישקאַרּפ גוא עירָאעט רעד טימ
 רעקידנריפנָא גא פא טרידנעטערּפ עכלעװ ,?ָאלעיד .באר, געװ רעבָא .סעיצ
 גיעװ עיצוילַאזער א טימ נעגנוגנידאב עניוזא אב כיז טצענערגאב ,עילָאר
 -ַאפ א גמֹורנָא םינ סע נעמ לָאז יוזאיוו ןיא ,ּפיצנירּפ נשוטארקַאמעד גומיירב
 | ליימקעמע כָאנ געיעג, רעטעש

 טעבדרא עשיסודנימעגלא יד גוא עקיטפטרָא יד (װ

 רעכלעוו ,עיצאזינאגרַא רעד גופ נאלּפ םעד גגעק געגנורעדיוװורעד יד בוא;
 טײקשיטארקַאמעדײשינ ךיא נופ טקנופדנאפש םענופ ,שניילעגסיוא ָאד טרעוו
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 . םארגָארּפ גוא עיצאזינאגרַא ,קיטקאט .,דראגנאווא סלא ילטראּפ רעד ראפ פמאק ,ןֶזִנ 514

 ;ראפ ,טעהנירגאכמוא טוילַאסבא נעניז ,רעטקאראכ גשירערעוושראפ גוא

 -;ראפ עכלעוװ ןוא טקורעגסיורא טפָא דעייז טרעװ עכלעוו ,ענארפ א כָאנ טּביילב

 ;יטייזננעק רעד גגעוו עגארפ יד ןיא סָאד .נטכארטאב יונעג יז לָאז עמ ,טניד

 .טעּברא רעשיסור:ניימעגלא רעד גוא רעקיטרַא רעד גשיווצ שינעטלעהראפ רעק |

 :ארשנעצ א גופ גנודליבסיוא יד טעװ יצ ,עריומ א טגָאזעגסיורא טרעװ סע

 .רעבירא לָאז טקנוּפרעװש רעד זא ,וצרעד גריפ טינ עיצאזינאגהַא רעשיטסיל

 נעגנערב טינ םע טעװ יצ ?רעטײװצ רעד םא רעטשרע רעד גופ גרעוו נגָארטעג

 טייקטסעמ :יד נכאװשּפָא טעװ סע סָאװ ,םימרעד עיצאזינאגרַא רעד נרָאש גייק

 יד ?אלכיב נֹוא ,עסאמירעטעברא רעד טימ געגנודניכראפ ערעזדגוא ןופ

 ,נרעפשנע םורעד גלעװ רימ ?עיצאטינא רעקיטרא רעד נופ םייקיפפאהדנאטש

 -רָא יד םָאו ,גופרעד דָארג םרייפ גרָאי עטצעל יד גופ גנונעוואב רעזדנוא ןא

 זא ;טעבר:ו רעקיטרָא רעד כרֹוד געגנולשעגניא ליפוצ נעניז רעופ עקיט

 -ידעד ןיא טעברא רעשיסור-גיימעגֿפא רעד םא טקנוּפרעװש םעד גנקורעבירא

 רע רַאנ ,גכאוושּפָא טינ טעװ קורעבירא אזא זא ;קיטיינ טגנידאבמוא רעב

 יד ײס ,געגנודניבראפ ערעזחנוא נומ טיקטסעפ יד ייס נקראטשראפ טעװ

 וי געמענ נלעװ רימ .עיצאטיגא רעקיטדַא רעזדנוא נופ .טייקיטפאהדנאטש

 םעד נטעּב נלעװ גוא גענאגרָא עקיטרא יד גנעװ גנוא נלארטנעצ א ננעװ ענאדכ

 יװ ,רעמ םינ ןדנוא ראפ יא גזעושגנופייצ טָאר .זא - ,גסענראפ טינ רעזעל

 ?נדיישראפ נוא עדעטיידב בערעג נא גָא יד טרירשסויליא סָאװ ,?י מ ׁש יי ב א

 , : | ,קאלכיב .טעברא ערענַאיצילַאװער ערעקישייז

 טרעוו (1898--1890) גגונעװאבינטאמ רעד נופ רָאירעּפ נטשד-ע םעניא

 גשיסור:ניימעגלא גא גלעטשוצקעווא וּורֹּפ א טכאמעג רעוט עקיטרָא יד כרוד

 -- (1900--1898) דָאירעּפ גקידנגלַאפ םטעניא ;"אטעזאנ .ּבאר , יד --- גאגרֶא

 טייקמאזקרעמפוא יד רעּבָא ,סױרַאמ םירש נלאטָאלָאק א גגונעװאב יד טכאמ

 .גענאגרַא עקיטרָא יד כרוד געגנוקשעגגיא נצנאגניא טרעוו רעריּפנָא יד נופ

 ?םיורא ביז טעװ ,גענאנחָא עקיטרַא עלא יד געמואזוצ ג?ייצפיונוצ ֿפָאז עמ ביוא

 .שעדיוכ א גנושייצ רעמונ נייא וצ שינשכרוד גיא סיוא םמוק סע זא ",תייוו

 ?יירעראטסוק רעזדנוא גופ עיצא-טסויליא עכעלױשנָא נייק םינ סָאד זיא יצ

 ערענָאיצילַאװער דעזדנוא טייװ יװ ,כעֿפרעּפמיישאב טינ סע טזיײװרעד נעד יצ

 זעװאּב רעד נוֿפ גייטשפוא גשיײכימס םענופ נענאטשענּפָא זיא !עיצאזינאגרַא

 :.םיהא בטלָאװ נרעמונגנוטײצ לָאצ עקיבלעז יד-נעװ ?גנונ

 גָא טיוצ רענעי נופ, :14 .ז 55 ,טערגנָאק רעשווראפ םוצ טכוראב ,/םעד עו *

 30 געגושרעד רעטדע ענעדיושראפ גוא בעניוו רָאו 1000 גנולירפ זיב (רָאי 1807)

 בוא רעכעה :עניישרעד טגעלפ טונשכרוד נוא יינעגנןטווצ עגעדוושראפ גרעמונ

 : ."שעדיוכ א רעמונ



 515 | . !גָאט נעמ פראד סָאװ

 -גיא גא כרוד רָאנ ,גּפורג עקיטרָא עטרעטילּפשעצ כרוד םינ גרָאװעג טזָאלעג

 ,םעכיוק עסאמ א טרַאּפשראפ רָאנ םינ רימ גטלָאװ---,עיצאזינאנגרָא רעכעלטייה

 נוא טייקיטפאהדנאטש ערעסערג א כערע נא גָא טרעכיזעג גטלָאװ רימ רָאנ

 :טםָא גןָאק קנארעג גטעשַאּפ גקיזָאה םעד ,טעברא רעזדנוא גופ םייקידעשורעי

 חיטק א גטעמרהא עכלעװ ,רעקישקארֿפ ענעי יײס גיוא נופ םיורא .לָאמ

 סע ןיא ,,גרעיודאב םוצ) - גענאגרא .עקיטרַא יד רעכיא כעלסילשסיוא םאמיק

 םיורא גזייװ עכלעו ,גטסיצילנוּפ ענעי ייס ,(יוזא כיוא טציא כָאנ ווָאה יּפלא
 ;2טקארפ רעד ?! טײקשיטַאכיקנַאד עראברעדנוװ ענארפ רענעבעגעג רעד גיא

 ןיא רעוט עקיטרָא יד סָאװ ,וויטָאס מעד םימ) בעלנייװעג כיז - טגגונאב רעק

 ,גנוטייצ עשיסור:גיימעגלא נא גלעטשקעווא טימ .כיז געמענראפ ֹוצ * יירעווש ,

 םָאד .געגנוטיצ םוש גייק רעדײא ,נעגנוטייצ עקיטרֶא רעסעב ןזיא סע זא גוא

 יװ רעקיגייװ םינ גלעװ רימ נוא ,קיטכיר צנאג  ,כיז טייטשראפ ,ןיא עטצעל
 :ָאלָאק  םעד גוא גנוטיידאב עלאטָאלָאק יד געגעקרענא רעקיטקארּפ רעכעלשיא

 ביז טלױנאה םע רעכָא .לא?ְכיב געגנוטײצ עקיטרָא יד נֹופ גצונ גלאס
 רעד גופ גרעװ רעטָאּפ טינ געמ גָאק יצ ,מער גגעװ רָאנ ,םעד גגעוו טינ בָאד

 סיוא בעלױשנָא יוזא ביז נקירד עכלעװ ,יירעראמסוק נוא טײקטרעשילּפשעצ
 .רָאו 220 ראפ דנאקסור ענאנ רעביא געגנוטייצ עקיפרָא גרעמוג 80 יד גוא }

 ,רעניימענלאוצ רעּבָא ,רעראּבטיירטשאּבמוא רעד טימ םינ ביז עשז טנגוגאּב
 מעד כיוא טָאה רָאנ ,לאלכיב געגנוטײצ עקיטרָא גופ נצוג םעד גנעװ עכָאנאה
 :עגטיורא כיז גכַאה עכלעוו ,נטייז עוויטאגעג ערעיײז גענעקרענא וצ גפמָא םומ

 :ויא טגָאז גנוראפדעד עקיזָאד יד .רָאי 224 יד נופ גנוראפרעד רעד גיא גזיוו
 געגנוגנידאב ערעזדנוא אכ םיורא ביז גזײװ געג םומייצ עקיטרָא יד זא ,סעד

 שיטילָאּפ ,עקיטפאהחנאמש גייק םינ לעיּפיצנירּפ ראפ גלאפ טייחרעמ רעד גיא

 וצ --- םעניוק ערעגָאיצוילַאװער גבענסיוא גופ טארפ גיא ,גנוטיידאב א נָא
 םיא) עקידנקידירפאמ ניק סינ טוילַאסבא --- .טכיזניה רעשינכעט ניא ,רעיימ

 :םמִא רעד גנעװ רָאג ,קורד נופ קיגכעט רעד גגעװ טינ ,כיז טייטשראפ  ,דייר

 געגייז ברעלעפ עגעזיװעגנָא עלא גוא .(געגיישרעד גופ שייקרעלוגער  גוא טייק
 ;עצ רענעו גופ טאט?וזער רעכע?דיימראפמוא נא רָאנ ,םייקילעפוצ ניק םינ
 עקיטרָא נופ גָאװרעּביא יד ,םייז גייא גופ ,טרעלקרעד ; עבלעוו ,טײקטרעטילּפש
 יז טרעו ,םייז רעטייוװצ רעד נופ ,נוא ,דָאירעּפ גטכארטאּב םעניא .געגנוטייצ

 ָא טו נ ווא גסעמערעדניא .עראבנווש א זוולב ווא טייקרעװש עקווָאד וד *
 ראפ געמענ כוו וויטקא טווקכעלגעמ נווק גבָאה םינ לָאז סָאװ ,לווורק קיטרָא אזא
 געק בוא :טונ גָאז, .םעברא רעשיסוריניימעגלא רעד נופ עיצקנופ רענעי .רעדָא רעד
 ."םיִנ לוװ םוא :גָאו ,טונ
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 טארגַארּפ גוא עיצאזינאגרָא ,ק'טקאט .,דראגנאווא סלא ייטראּפ רעד ראפ פמאק 11 6

 רערעדנוזאב א ראפ .גָאװרעביא גקיזָאד םעד כרד טציטשעגרעפנוא

 םעבכיֹוק יד  טיוֿפ .טינ טעשָאּפ עקאט ןיא עיצאזינאגרא רעקיטרָא

 :קעװא גוא גנוטײצ ריא נופ טיײקיטפאהדנאטש עלעיּפיצנירּפ יד גרעכיז וצ
 .וק יד טיוֿפ טסינ ,גאנרַא גשיטילָאּפ א גופ כיוה רעד פא יז גלעטש

 נטכיילאב וצ פא ?אירעטאמ נקידטננונעג א נצונוצסיוא נוא געלמאזוצפיונוצ ס ע כ

 -ראפ עמ גבלעװ טימ ,טנעמוגרא רעד גוא .גבעל גשיטילָאּפ גצנאג רעזדנוא

 עיירפ ניא געגנוטייצ עקיטרָא עקילָאצלימ נופ םייקימיינ יד בעלגייװעג טקיריײט

 יד נוא ,רעטעברא עקישרָא ייז גקורד סע סייּב ,ערעײז טיײקיכיּב יד --- רעדנעל

 ---גנורעקלעפאּב עקיטרָא יד גרימרָאפניא נופ טייקלענש נוא טייקלופ ערעסעדג

 סערײא טגָאז סע יװ ,זדנוא אב מוא כיז טרעק טנע מוג ר א רעקיזָאד רעד

 יוצ .ראפ סיורא ביז גזיװ יז :נעגנוטײצ עקיטרָא יד גגע ק ,גנוראטרעד יד

 ;אּב ראפ גֹוא ,סעכיוק ערענָאיצוילָאװער גדגעווהאפ נופ גיז- םעניא .,רעײט
 ראפ םָאֹו ,עביס רעטעשָאּפ רעד בילוצ ,עקידנענײשרעד גטלעז סרעדנוז

 אזא קיטיײג ןוא ,גייז טיגנ לָאז יז גיילק יװ ,גנוטייצ רעֿפאגעלטוא נא

 ?קירּבאפ עסיורג א טרעדָאפ רעכלעװ ,טאראפא רעוויטאריּפסנַאק רעלאסָאלָאק

 אזא גטיירגוצ טינ רָאג געמ גָאק טאטשראוויראפסוק א גיא ?יײװ ,עירטסודניא

 טריפ טאראּפא גוימאריּפסנַאק םענופ רעדיװ טייקויטימירפ יר ,טאראפא

 נליּפשײּב עסאמ א םייוװ רעקיטקאהּפ רעדעי) וצרעד לארעביא גוא סיוכרוד

 / רעד םימ נוא געניישרעד מעד טימ ביז טצונאב ײצילָאּפ יד זא ,(גימ םעד גופ

 רעכלעוו ,לאפכרוד-נ ס אמ א ראפ גרעמונ ייווצ--מעגייא נופ גנוטײרּפשראפ

 נָא נופ לָאמארעדיװ גּבײהוצנָא םיוא פמוק סע זא ,נייר יוזא .צלא ּפָא טמאר
 .דוצ עלענָאיסעּפָארּפ עטוג טהעדָאפ טאראפא רעוויטאריּפטנַאק רעשונ א .בייה

 לָאז סָאװ ,גנולייטעצ-טעברא גא בוא גוא גרענָאיצוילָאװער .יד גופ גנומיירג

 :ערָאפ עדייּב עקיזָאד יד נוא ,נרעװ םריפעגכרוד נפיוא גטסגסלאהעגסיוא נפא

 :רָא רעקיטרָא רערעדנוזאּב א ראט םעכיוק יד םיוֿפ םינ םוילָאטּפא געגנייז נעגנור

 טרערעגּפָא .גייז טינ טונימ רענעּבענעג רעד ניא לָאז יז קראטש יװ ,עיצאוינאנ

 .גירּפ יד) גנוגעוואב רעצנאנ רעזדנוא נופ גסערעטניא עגיימענלא יד גנעו גיֹוש

 יד ופ גנויצרעד עשיטינָאּפ נוא עשישסילאיצָאס ענעטלאהעגסיוא:לעיפיצ

 עב ג רע'װ גסערעטניא עקיטרָא לעיצעּפס יד כיוא רעבָא  זיא ,(רעטעבחא

 סָאד :עעגאגרא עקיטרַא גײק ברֹוד טינ טנידאב רעסי

 גופ גנוראפרעד יד רעכָא ,קוק גטשרע גפא זיולב סקַאדאראפ א יװ סיוא טעז

 :טײרטשאבמוא םע טקיטעטשאב ,גזיװעגנָא גבָאה רימ עכלעו ,רָאי 222 יד

 עלא יד געװ זא ,נײז מיקסאמ טעװ רערעדעי .טײקכעלקריװ רעד גיא ראב

 גטלָאװ ,נעגנוטײצ גנהעמונ 20 גזָאלעגסיורא גכָאה עכלעװ ,סעכיוק עקיטרָא

 ,0 גבעגעג טבױײל גנוטייצ עקיזָאד יד זפלָאװ ,גנוטייצ נײא רעּביא טעּבראעג
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 :עגּפָא רעלופ כיוא םקָאװ יז ,טסייה סָאד ,נוא ,גרעמוג 100 גייק טיגנ ביוא

 -קאראכ גקיטרָא-גײר םענופ גנונעוואב רעד גופ גטייקרעדנוזאב עלא טלגיּפש

 רעבָא ,טכײפ טםינ ןיא טייקטריזינאגרָא אזא זא ,קעפָאס רעסיוא זיא סע .רעט
 שרָא סעדעי ןא ,עריא טײקיטײג יד געמענאב גלָאז רימ זא ,כָאד פראה עמ

 סיִג ,ריא רעבא נטעברא װיטק א גוא נטכארט לָאז ?זירק עק
 יםירטוצ רעד טימ כיז קידנראנ טינ ,נסיורד גופ סיוטש גייק םא קידנטראוו

 טנורג גפא -- סָאװ ,נאגרָא גקיטרָא גא נופ טײקטנעָאנ רעד טימ ,טייקכעל

 ביז יז שזיװ --- גנוראפרעד רערעגָאיצילַאװער רעזדנוא גופ גנבאגנָא יד גֹופ

 | ,רעשירָאזװליא נא ראפ סָאמ רעקידנמיידאב א גיא סיוהא
 ,נטסיצילבוּפ ענעי טעברא רעשיטקאהּפ רעד גנעופ עוויופ עטכעלש א גוא

 עכלעוו נוא ,רעקיטקארּפ יד וצ טנעָאנ סחעדנוזאּב נעיטש יײז זא ,געניימ עכלעוו
 ראברעדנוװ םימ ּפֶא כיז גרעטאּפ גוא טײקשירָאזויליא עקיזָאד יד .םינ געעז
 ,נעגמופײצ עקימרָא גנָאה םראד עס :סעריקכ עטסוּפ ראברעדנּוװ גוא עקיליב

 ,גומייצ ששיסוד:ניימעגֿפא גבָאה פראד עמ ,נעגנוטייצ ענָאיאר גכָאה ֿפראד עמ

 זיא םע רעכָא ,קיטײג ,טרערעג לאקכיכב ,זיא צלא סָאה ,כיז טםייטשראפ .געג

 טענופ נוא עושווס רעד גופ געגנוגנידאב יד גנעוו גטכארפ וצ כיוא קיטיינ כָאד

 :.עגארפ רעלענָאיצאזינאגרָא דעטערקנַאק א ראפ כיז טסמעג וד געװ ,טנעמָאמ
 ?וג) "אדָאבָאװס , נעװ ,םעמעעב טײקשיטָאביקנָאד גייק טיג סָאד ןיא געד וצ

 א נגעװ עגאר פ רעד פא, ?עיצעּפס "ּפָא ביז טלעטש , (08 .ז ,1 רעמ
 :אב קינײיװ ?יפ גדעי גיא זא ,ביז טכאד זדנוא, :טביירש יז גוא "יג נו יי צ

 נא ערעײז נייז פראד ,רעטעברא טלמאזעגפיונוצ גענַײז םע ּוװ ,טרָא גקידנשייד

 עקאפ רָאנ ,וו:צעגרע גופ עטריפעגניירא נייק טינ ,גנושייצ:רעטעּברא ענעגייא -

 גנעװ נטכארט םינ ליװ טסיצילבוּפ רעקיזָאד רעד פיוא ."ענעגייא גא ערעייז
  ,םיא ראס טכארט א ריא שטָאכ טוס ָאט ,רעטרעװ ענייז נופ גנופיידאב רעד

 רעטרעדנוח גײק םינ בוא ,רעקילדנעצ גאדאפ דנאלסור ניא זיא ?םיװ :רעזעל

 ,"רעטעּבכ-א טלמאזעגפיונוצ גענַײז סע גװ ,רעטרע עקידנפיידאּב קינײװ ליפ,
 גע ,געוועג טלָאװ סֶע יירעראפטסוק רעזדנוא נופ גנוקיּבייראפ נימ א ראפ סָאװ נוא
 :עגייא נא רעריא ראפ נעמעג כעלקריװ כיז לָאז עיצאזינאגרַא עקיטדָא עדעי

 :אנפוא יד טרעטכיילראפ טייקטרעטילּפשעצ עקיזָאד יד טלָאװ יװ !גנושייצ רענ

 פםיו) א נָא ײּברעד גוא --- נעגנאפוצסיוא נעמראדטאשז ערעזדנוא נופ עּב
 רעײז גופ ביײהנֶא עמאס עיא רעוט עקיטרָא יד --- ימ ""רעקידנשיידאב זיא םינ

 יָיצוילַאװער עטכע נע?קיוופנא כיז גלאז ײז גופ ןא ,קידנזָאל םינ ,טייקיטעט

 :אכעמ .רעד רָאפ םצעז --- גנוטייצ רעשידנעלסורינימעגלא גא גיא --- !נרעג

 :נאקידבאפ יד גומ נעגנוּביירשאב יד געוועֶג טנאסערעטניא םינ נטלָאװ -- רעּב
 ענערישראפ ניא נבעל-קירבאפ משנופ נטייקיגילק, יר גופ גוא קיּפש עשיט

 37 ! | גיִגֲעְל



 מארגָארּפ נוא עיצאזינאגרָא ,קיטקאס ,דראגנאווא סלא ייטראּפ רעד ױאפ פמאק ןן} 578

 רעלָאירָא ענייז גגעװ ןיא רעלָאירָא, נא ראפ גוא ,"םעטש ענעגיא נייק טינ
 עמ געמעװ רע סײװ לָאמ םערעי .גענעײל וצ קילייוגנאק טינ רָאג םמינָאיניא

 רענייז םסייג רעד גוא "נעמונעגכרוד, טָאה עמ נעמעוו ,?טּפאכעגכרוד , טָאה
 !טליּפש ,?יפוצ רעכָא ,טליּפש טסײג סרעלָאירָא םעד ,ָאי ,ָאי .(69 .ז) "טליּפש

 עקיזָאד יד שיטקאט ןיא יצ .טסיצילּבופ רעזדגוא נופ קנאדעג רעד כיוא

 .טטראדעגטלָאװ רע סָאװ נגעװ טָא --- ?ײרעּבײלק:כעלקערּב נופ גנוקידייטראפ
 טיקיטײנ יד נענעקרענא ניא נסערטּפָא םינ םענייק גלעוו רימ ,נָאט טכארט א

 ,געקנעדעג כָאד פראה עמ רעבָא ,געגנוריקסאמעדיקירבאפ נופ טיײקיטכיװ גוא !

 סיליװגנאל ןיא רעגרוברעשעּפ יד זא ,וצרער גנעגנאגרעד גיוש נענייז רימ זא

 רעגרוּברעטעּפ רעד ניא גצנעדנָאּפסערָאק רעגרוּברעמעּפ יד נענעייל וצ גדָאװעג
 נענייז רעטרע יד םא .נעגנוריקסאמעד-קירבאפ יד ראפ ,?סימ .באר,, גנומייצ

 .ראפ גפראד קידנעטש לע װ גוא געװעג קידנעטש ןדנוא אבי

 רימ גפראד גנוט יי צ .רעד גופ פיט םעד רעכָא -- ,כעלטעלב נב ײלב

 "ננוטיצ}, א ראפ .לטעלב-קידבאפ א זיב נקירעדינרעד טינ גוא נבייהפוא

 .,עסיורג גופ יװ ,"נטיײקיניפק, גופ יוזא םינ געגנוריקסאמעד גכָאה רימ גפראד

 טכאמעג גענייז טָאװ .,נעגנוריקסאמעה ,נכעל:קירבאפ םעניא נרעלעפ עשיּפיט

 :ךאפ וצ קיייפ רעּבירעד נענַײז עכלעוו נוא ,עטעליוּב סרעדנוזאּב נליפשייּב סא

 סָאװ ,גנוגעװאב רעד גופ רעריפנָא עלא גוא רעטעברא על א - נריסערעטני

 גרעטיירּבראפ ןצ ,נשינעטנעק ערעײז נרעכיידאּב ֹוצ כעלקריװ קוייפ גענייז
 ,גָאואר םעײנ א גופ גנוכאופוא רעד ראפ בײהנָא גא גפאש ,טנָאזירָאה רעײז

 ,רעטעברא טכיש דעלענַאיסעפַארּפ רעינ א נומ
 :;באפ רעד נופ קיטש עלא נעמ נָאק גנסייצ רעקיטרָא רעד ניא ,רעמייוו,

 םא ,טייהרעמעראוו כיילג גּפאכפוא נטכאמ ערעדנא נופ יצ ,עווטספאשטאנ:קיר
 רעד .טעװ םע ןזיב ,רעטייוו א ,רעניימעגלא גא גנוטיצ א וצ נוא ,לעטש רעד

 גנעו גסעגראפ ֹוצ נזיואב עליפא טרָא נפא ניוש נ:עמ טָאה --- עידעי יד גייג

 .(טרָאד) **!נרָאקיז טָאג ביג--,נעװעג סָאד זיא געװ, :נעשעג זיא סע סָאװ ,מעד 1

 גרָאװעג גנכעגעגסיורא גענייז סָאװ ,נרעמונ 80 יד !גרָאקיז טָאג ביג ;יוזא עקיאט

 פא ,עלעװק רעקיבלעז רעד נופ גסײװ רימ יװ ,סיוא געמוק ,רָאי 22; יד ראפי

 -"ײצ רעמסוג ג"ײא וצ טָאטש גייא םא טינשכרוד יא טיג סָאד .טעטש 6

 ?עקיניזטכײל רעזדנוא עליפא כיוא נ;:א {ר אי בלאה א ניא גנוט

 גופ םיײקוװיטקודָארּפ יד ערָאשאה נייז גיא נ כא פיר דר אפ סעװ טסיצילּבוּפ/
 עײגענעּב קיטביר טינ טוילָאסּבא געוװעג טלָאװ סע סָאװ) טעּברא רעקיטרָא רעד

 א כעלגעמוא זיא יירע-אטסוק נופ געמאר יד גיא לייװ ,פָאטש רעלעטימ א וצ

 כָאד רימ נלעװ --- (טיײקװיטקודָארּפ רעד נופ גנ'העטיירבראפ עקידנטיידאב

 סָאװ ,סניוזא טָאװטע ,.ה.ד ,מישָשדאכ ייווצ ניא רעמונ נייא וצ .רָאנ נעמוקאּב
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 רעֶּבָא ןיא סע ."לעטש דעד פא ,טייהרעמעראוו גּפאכ, םא כעלנע טינרָאג ןיא
 גליטסיוא נוא סעיצאזינאגהֶא עקיטרָא געצי גקינייראפ כיז נְלֶאז סע ,גונעג

 :יצ ענימעגלא נא נטאטשסיוא םאב סשיצקנופ עוװיטקא םא גטאגנעלעד ערעײז

 ײ-אא?קסור .צנאג רעביא טנָאקעג טלמעד גיוש געט טלָאװ --- ,גנומ

 :ָאװענ עשיפיט נוא עקיטכיװ פעלקריװ רָאנ ,נטייקיגיילק נייק טינ "נּפאכפוא,
 זיא סע רעװ ,רענייק געלפייוצ םינ סעוװ .נירעד ,נכָאװ ײװצ גיא לָאמ גייא סעל
 רעהיװ נּפאכ גגעװ .סעיצאזינאגרָא ערעזדנוא ניא עגאלכאז רעד טםימ טנַאקאב

 ניפשראפ סע לָאז עס ביוא ,נכערבראפ מאכ לעטש רעד םא טנײיפ מעד

 עלאנעלמוא נא רָאנ טָאה ,טרָאװ גייש א גופ זיולב גיז מעניא טיג גוא ,טסנרע

 א ראפ זילב כעלטירטוצ ןיא סָאד :גטכארט ֹוצ םָאװ םינ ?אלכיב גנומייצ
 םינ טגיטש גפאכפוא אזא נֹומ גימרעט רעטצעל רעה ליײװ .,עיצאמאקקָארּפ

 נכעלנײװעג א ,לשָאמעל ,טמעג) נעט ייווצ--מעגייא נייק ?ייטנטסרעמ רעּביא

 עיצארטסנָאמעד א רעדָא עגיראה:קירבאפ א רעדָא קיירטש גקינימהעשצרוק

 | | ,(.וו.א.א

 ---ןפָאטש ניא ביוא רָאנ ,קירבאמ רעד ניא רָאנ טינ טּבעל רעטעּברא רעד;

 מוצ טארפ םענופ כיִז קידנבײהפוא ,רעּבאכעמ רעזדנוא רעמטייוװ 'טביירש
 -ראפ טְלָאװ עכלעוו ,טייקנטלאהענסיוא רעננערטש רעקיבלעז רעד םימ ?אלק

 געװ גנארפ יד םא נָא טזײװ רע .גיילא גיקסוועשטירק סירָאב דעװָאק טפאש

 זא ,קידנ-עדָאפ ,נלוש עשיטָאטש ,גלָאטיּפש עשיטאטש ,סעמוד עשיטָאטש יד
 -כיּב טינָאיניא עשיטָאטש יד נגיװשראפ טינ לָאז גנוטייצ:רעטעבראי יד

 :ןולוא יז רעּבָא ,עטנכייצעגסיוא נאיכיז ראפ ניילא גנורעדָאפ א פאק

 / -לעװ טימ ,טייקטקארטסכא עזָאלטלאהניא עגעי בעלױשנָא סרעדנוזאב טרירטס

 ,םנטשרע .נעגנוטייצ עקיטרא גגעוו נדיר סאּב טפֶא כיז טצענערגאּב עס רעכ
 טלמאועגפיונוצ גענײז סע ּוװ ,טרָא גקידנטיידאב קיגײװ ליפ גדעי ניא,, געוו

 :ָאמש רעכעלריפסיוא אזא םימ געגנוטייצ געניישרעד כעקקריוװ גלָאז "רעטעבריא

 :עד כעלדיימראפמוא סע טלָאװ ,"אדָאּבָאװס , יד ?יוז סע יװ ,גנוליײטּפָא רעשיט
 ;װלק:מעלקע-ּפ עטכע גיא געגנוגנידאב עשיסור עדעזדנוא אּב גרָאװעג םרירעגעג

 :יטכיוו רעד ננעוו נייזטסנוװאּב םענופ גנוכאושּפָא נא וצ טריפעג טלָאװ סע ,יירעּכ
 רעשיראצ רעד םא קורד גרענָאיצװילָאװער גשיסור-נימעגלא נא נופ םייק

 / :אּברעכינ גוא עקיייטסנּבעל רעיײז יד טקראטשראפ טלָאװ סע ,גנושרעהפסּכלעז

 ;ןילצָארּפש ,ענעסידעגסיורא לצרָאװ נטימ רעדייא ,עטקירדענוצ דעדָא ענעטלאה
 גטסווואב גכרוד טכאמעג טמיראב גיוש ביז טָאה עכלעוװ ,גנושכיר רענעי גופ געג
 / גקידנריטסיזקע טינ א גנעװ ?יפוצ גדייר סָאװ ,גרענָאיצוילָאװער גנעוו | בורּפש

 "ףימ .סעמוד עשיטָאטש עקידנרישסיזקע יד גנגעוו קינײװ וצ גוא טנעמאלראּפ
 ליא "אדָאבאזס יד ןא ,טימרער קידנכיירטשרעטנוא ,כעלדיימראפמוא ;גגָאז
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 מארגָארּפ גוא עיצאזינאגרָא ,קיטקאט .דראגנאווא סלא ייטראּפ רעד ראפ פמאק }||{ 0

 ---סיניװ זיא ניילא נשטנוװ עטוג רעּבָא ,כעּפײה מעד ליװ יז זא ,טינ סיווענ סע
 רעד ניא םינָאיניא עשיטַאטש יד גופ גנוטכיילאּב יד נלעטשוצקעװא יידעק

 ,טש רעוצ נעט פראד ,טעּברא רעצנאג רעזדנוא וצ וויטקעּפסרעּפ רעקירעהעג

 :ענניא טסעפ ,טעבראעגסיוא קידנעטשלופ נײז לָאז וויטקעּפסרעּפ עקיזָאד .יד זא

 יז ןא ,גליּפשיײב עסאמ א כרוד כיוא רָאנ ,סעריקכ כרוד זיולב טינ טלעטש

 אב כָאנ יא סָאד .עיצידארט א נופ טייקטסעפ יד געמוקאב גוש לָאז

 םעװ סע רעהיא ,טש ר עו צ דָארג סָאד ןיא קיטיײנ גוא ,ָאטינ טייװ זרנוא

 .עסערּפ רעקיטרָא רעטיירב א גנעוו נכעומש נוא נטכארט וצ נײז טביולרער
 .-ָאטש יד נגעוו נּבײרשוצנָא טנאסערעטניא נוא טוג כעלקריוו יידעק ,סנטײװצ

 עקיזָאד יד גענעק ,זיולּב ?כיִּב נטיױל םינ נוא; טוג געמ פראה םמינָאיניא עשיפ

 ,שינעפנעק עקיזָאד יד נציזאּב עכלעװ ,נטארקָאמעדלאיצָאס ניק גוא .,םינָאיניא =
 גביירש וצ ײדעק .דנאלסוה צנאג ניא ָאטינ נצנאגניא טאמיק ןיא
 -פעמ גוא עשיטַָאטש גנעװ (רושָארב רערעלוּפָאּפ א גיא נוא) גנוטייצ א גיא
 :םיונוצ ,?אירעטאמ גקיטייזנדיישראפ ,נשירפ נבָאה געמ םראה ,מינָאיניא עשינ

 גביילקפיונוצ יידעק נוא .נשטנעמ גקידווענעק א כרוד טעבהאאב נוא נכילקעוג

 'עיטארקָאמעד עושטימירּפ , יד גומעג טינ ןיא ,לאירעטאמ אזא גטעבראאב גוא
 כיז גשלאהרעטנוא וא צלא נעוט עלא גכלעװ ניא ,לזיירק וויטימירּפ א נומ
 נטסילאיצעּפס באטש א קיטײנ ןיא וצרעד ,םמודנערעפער ניא נליּפש טימ

 -עדלאיצַָאס ניעטְרָאּפער יימרא נא ,גטנעדנָאּפסערָאק גטסילאיצעּפס ,רעּביײרש
 ;לעװ ,לארעביא נוא מושעמוא געגנודניבהאפ גייא כיז נפאש עכלעוו ,נטאהקָאמ

 "סעדיוס עשיכולעמ,, ילרעלא גוא עלא ניא געגנירהוצניירא קיװפ גענייז עכ

 רעכלעװ גוא יזא כיז טסיורג רעטמאאּב רעשידנעלסוד רעד עכלעװ טימ)

 :רא גא ,ינסילוקרעטניה, יילרעלא ניא גכירקכרוד ,(סיוא םכייפ יוזא טלפאלמ

 נוא םוטעמוא לופ נײז וצ "טמא נטיול,, ועיוכעמ גענייז עכלעו ,נשטנעמ יימ

 .גָאנָאקע רעדיװטע'י נגעק םמאק נופ ײטראּפ יד ,רימ גוא .צלא גסיוו
 ,געניפעג נפראה נוא גענָאק ,קורד גלאנָאיצאנ ,נלאיצָאס ,נשיטילַאּפ ,נשימ

 :ןםיווצלא יימרא אזא גנאג ניא נזָאל נוא נריזיליּבָאמ ,נפושסיוא ,נּבײלקפיונוצ
 אב נוא {נָאטפוא טציא טשרע כָאד נעמ פראד סָאד רעכָא --- ,נשטנעמ עקיד

 טייהרעמ רעלאסָאלָאק רעד ניא נרָאװעג טכאמעג סינ כָאנ רָאנ טינ ןיא זדנוא

 ָאטינ םיוכרוה זיא סע רָאנ ,גנוטכיר רעסיזָאד רעד ניא טירש גייא ניק גטנגעג
 א רָאנ םוט .נָאפ וצ סָאד טייקימיינ רעד נופ גיי ז ט סו וו א ב נייק עליפא
 -נאסערעטניא נוא עקידעבעל עסערּפ רעשיטארקָאמערלאיצַאס רעזדנוא ניא בוז

 ;אמָאלּפיר ערעזדנוא נופ געגנוריקסאמעד גוא גצנעדנַאּפסערָאק ,נעלקיטרא עמ
 זָאוניא .,וו.א.א .ו.א.א עלעיצנאניפ ,עשיטַאטש ,עכעלכריק ,עשירעטילימ ,עשימ

 -עדָא טינרָאג טאמיק געגיפעג טינ סעװ ריא ;כעלטפעשענ גוא םינ



 581 !בָאט גנעמ פראד סָאװ

 ,סעאק גיא גיירא כעלקערש קידנעטש טגנערב כימ,, סָאװראפ טָא ",קינײװ רָאג

 '"נכאז עטנכײצעגסיױא נוא עניש רעײז טדער גוא שטנעמ א טמוק סע געװ

 טםתיֹוָנוצ נענײז סע ּוװ ,טרָא קידנטיידאב קינײיװ ליפ נדעי ניא, זא ,םעד גגעוו

 יָאװעג יד נריקסאמעד עכלעװ ,נעגנומייצ קימינ גענייז ,"רעטעּברא טלמאזענ
 . !עשיכולעמ יד ייס ,עשיטָאמש יד ייס ,קירבאפ רעד נופ ייס סעל

 א ןיא רעלאהטנעצ רעד רעביא עסערּפ רעקיטרָא רעד נופ גָאװרעביא יד
 טָאה גנוגעוואב יד נעװ --- סעלאד .סוסקו0 נופ רעדָא ,סעלאד נופ רערָא נעמיס
 סריפ יז געװ ,עיצקודָארּפ רעסיורג א ראפ סעכיוק גייק טעבראעגסיוא טינ כָאנ

 גיא טאמיק ביז טקנירט גוא יירעראטסוק רעד גיא צנעטסיזקע עקידעגָאלק א כָאנ
 טָאה גנונעואב יד געװ --- סוסקוֿפ נופ ."נבעל-קירכאפ םענופ גטויקיניילק , יד

 :םאמעד עקיטײזלא נפ עכאנפא יד טשרעהאב גצנאגניא בניוש

 גרעװ נאנרַא נלארטנעצ א צוכא זא ,יוזא עיצאמינא רעקיטייזלא נוא געגנוריק

 סָאװ גנעװ ,כיז ראפ רערעדעי נסילשאב ניוש לָאז .עקיטרָא עקילָאצליפ קיטיינ
 רעד ניא ןדנוא אב נעננופייצ עקיטרָא נופ גָאװרעביא יד סעדייא טגָאז .סע

 נײמ גרילומרָאפ יונענ טימ גצענערגאב ביז לעװ ,רעדיוו ,כיא .םייצ רעקיטציא
 ןיב .נשינעיטשראפסימ ראפ טײהנגעלעג גײק גבעג וצ טיג יידעק ,ריפסיוא
 .סיוא טאמיס סעיצאזינאנהֶא עקישרָא טייהרעמ יד ןדנוא אב טכארט- טציא

 ;קא געמ טעּברא ייֵז רעּביא רָאנ טאמיק נוא נענאגרָא עקיטרָא נגעוו כעלסילש
 עקיטרָא שייח-עמ יד זא ,טרעקראפ נייז םראד סע .לאמרָאנ טינ זיא סָאד .וויט
 . גוא נאג-ַא גשיסור:גיימעגפא נא גנעװ גטכארט רעקירעד נלָאז סעיצאזינאגרָא

 טינ רימ גלעװ ,ניז םינ םעװ סָאד נענאווזיּב .נמעברא םיא רעּבכיא רעקירעד
 שטָאב גיײז לָאז סָאװ ,גוטיצ נײא נײק נלעטשוצקעווא דנאטשמיא גײז

 גענאגרָא עקיטרַא עטוג בעלסולשטיוא נופ עלופא לומשווב רעד סָאװראפ טָא א
 "ושטָאנאר ונשזוי, רעד ,לשַאמעל .טקנוּפדנאטש רעזדנוא קודנעטשלופ טםקוטעטשאב
 רעלעיפוצנורפ גוא קודלוש טונ גצנאגנוא ןיא סָאװ ,גנוטווצ עטנכווצעגסווא נא זוא
 רעקיטרָא רעד ראפ גבעג טלָאװעג טָאה וו סָאװ ,סָאד רעבָא .טווקוטפאהדנאטשיטונ

 גענושרעד נטלעז זיא וו סָאװ ,מעד בילוצ נרָאװעג טכוורגרעד טינ זוא ,גנוגעוואב

 ףאפ קודנעגנורד צלא נופ רעמ זיא סע סָאװ .,סָאד .נלאפכרוד עטיירב יד בילוצ נוא

 וד נופ גנולעטשקעוװא עלעיפיצנורּפ וד -- ,טנעמָאמ םענעבעגעג םענוא ווטראּפ רעד

 -- עוצאטוגא עשויטולַאמ עקוטווזלא נא נוא גנוגעוואב רעד נופ גגארפ עקידרעקיא

 / וז סָאװ ,סָאד נוא .נאגרָא נקיטרָא נא נופ סעכווק וד רעביא נזוװעגסיורא כיז טָאה

 וד נופ רָאפנ:עמאווצ מעד נגעװ נעלקיטרא יוד ,רעגיוטשא ,טוג סרעדנוזאב נבעגעג טָאה

 -עגרַאפ טונ טָאה -- .לג .ד .א טייקוזָאלטעברא רעד נגעוו ,רעלעירטסודנוא-גראב

 טרעדַאפע ג כיו ט ַא ה נוא לאורעטאמ נקיטרָא גנערטש נויק ביז טימ טלעטש

 :עלסוטרא עניווא .נוולא מערָאד נראפ זוולב טונ נא ,דנאלסור צנאג ראפ

 .עסערפ רעשוטארקָאמעדלאיצַאס רעצנאג רעזדנוא נוא נעװעג םונ בווא נענויז



 מארגָארּפ גוא עיצאזינאגרָא ,קיטקאט .דראגנאווא סלא ייטראפ רעד ראפ פמאק 11 2

 ;:ײיולא טימ גנתגעװאּבכ יד נענידאּב ןוצ כעלקריװ קוייפ זיא טינ ?םיו
 טעװ טלמעד --- ,ניז טעװ סָאד נעװ נוא .עסערּפ רעד גיא עיצאטיגא רעקיפ
 ;וטרָא עקיטײנ נוא נלארטנעצ נקיטיינ מעד גשיווצ שינעטפעהראפ עלאמיָאנ יד

 | .כיז גופ עילא גלעטשנייא ביז נענאגרָא עק

 א = :

 :שימָאנָאקע לעיצעּפס גופ טיּבעג מוצ זא ,נזײװסיױא נָאק קוק נפשרע נֿפֹא
 גקורוצרעּבירא טייקיטיינ רעד נגעוװ ריפסיוא רעד נסאּפוצ טינ כיז טזָאל םמאק
 רעראּבלטימוא רעד :טעּברא רעשיסור:ניימענלא רעד םא טקנוּפרעװש מער
 :ײז גּפורג רעדָא רעמענרעטנוא ערעדנוזאב ָאד נענייז רעטעברא יד נופ עניוס
 סא שטָאכ לָאז סָאװ ,עיצאזינאגרָא ניק טימ גדנוּבראפ םינ נענייז עכלעוו ,ערע
 . ,רעשריזילא-טנעצ:ננערטש רעשירעטילימשנייר רעד גענָאמרעד נפיוא גטייװ א
 נופ עיצאזינאגרָא רעטריפעגנָא נליװ נייא טימ ,גטייקיניילק עמאס יד וצ זיִּב

 .םמאק נשיטילַאּפ מעניא עניוס נראּבלטימוא רעזדנוא ,גנוריגער רעשיסוד רעד
 גוש גכָאה רימ -- פמאק רעשימָאנָאקע רעד .יוזא טינ ןיא סָאד רעבָא

 -ָאפ רעבירעד גוא םמאק רעלענַאיסעּפָארּפ א זיא --- םורעד נזיװעגנָא לָאמ ליפ
 {יולב טינ נֹוא סעיסעּפָארּפ יד טיול רעשעברא יד נופ גנוקינייראפ א רע טרער
 גנוקינייראפ עלענָאיסעּפָארּפ עקיזָאד יד גוא .טעברא רעײז ניפ רעטרע יד שול
 גניקינייראפ יד סיורָאפ טײג סע רעכינ סָאװ ,קיטיינ רעקידנעגנירה צ9ֿא טרעוו
 ;נוא .נפאקידניס נוא נטפאשלעזעג יילרעלא ניא רעמענרעטנוא ערעזדנוא .גופ
 רעקיזָאד רעד שעמאמ עיעטׂש יירעראטסוק רעזדנוא נוא טײקשרעטילּפשעצ רעזד
 עשיסוה:נײמעגלא עכעלטייהנייא נא קיטיינ זיא סע רעכלעוו ראפ ,גנוקינייראפ

 ;נָא יד ביז פא נעמענ ֹוצ קייפ ןיא סָאװ ,נרענָאיצילַאװער נופ עיצאזינאגנדַא

 ריס .געניראפ-רעשעכרא עלענָאיסעפַארּפ עשיסור:נימעגלא יד טימ גנוריפ
 ראפ עיצאזינאנרָא ּפיט םענעשטנוװעג מעד נגעװ טהערעג גביוא גיוש נבָאה
 גיא רעטרעװ עכעלטע ןיולב נבעגוצ רימ גלעװ טציא גוא ?יצ רעקיזָאד רעד

 | /  .עסערּפ רעזדנוא ננעװ עגארפ רעד טימ גנאהנעמאזוצ
 .ײ טּפ ָא נא נײז םראד גנוטיצ רעשיטארקָאמעדלאיצַאס רעדעי גיא זא

 יעצעמע בא ,רעסָא -- ,פמאק (נשימָאנַאקע) נלענָאיסעּפָארּפ נופ גנול

 וצ טגניווצ גנוגעוװאּב רעלענָאיסעּפָארּפ רעד נופ סקּוװ רעד רעּבָא ,נירעד טלפייווצ
 ?טסעדנופ כיז טכאד זדנוא .עסערּפ רעלענָאיסעּפָארּפ חעד) גגעוו .כיוא  גטכארפי

 ;סיֹוא ענעטלעז צוכא ,דנאקסור ניא געגנוטייצ עלענַאיסעפָארּפ גנעו זא ,נגעוו
 + ףימ נוא ,סוסקול א ןיא סָאד :נייז םינ .דייר נייק עליפא ?ײװרעד נָאק ,נעמאנ

 :עפָארּפ נופ מרָאפ יד .טינ טיורּב גכעלגעט:גָאט גייק עליפא ווָאר'ס - נגָאמראמ
 רעלאגעלמוא נוּפ נעגנוגנידאּב יד וצ טסאּפעגוצ נײז לָאז סָאװ ,עסערּפ רעלעגָאיס
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 :ָא ר פ ןדנוא אּב נייז םפראדעג נטלָאװ ,טציא גיוש קיטיינ זיא סָאװ גוא טעּברא

 גוא געלמאז טפראדשג געט טלָאװ ײז גא .גרושַָארב עלענָאיסעפ

 רעד רעּביא לאירעטאמ נלאנעלמוא גוא * נ7 אנע ? םער גריּפורג שיטאמעטסיס

 ;נוא מעד נגעוו ,ּברעװעג מענעּבעגעג מעניא געגנוגנידאב:טעּברא יד נגעװ .עגארפ
 ,רנאקסור ניא גטנגעג ענעריישראפ נשיווצ טכיזניה רעקיזָאְד רעד ניא דיישרעט

 . ,עיסעטָארּפ רענעכעגעג .רעד גופ רעמטעברא יד גופ געגנורעדָאפ-טּפיוה יד גגעוו

 +אב גנעװ ,ריא ֹוצ כעייש ןיא עכלעוו ,גנובעגצעזעג רעד ניא נרעלעפ יד גגעוו

 ,כעצ גקיזָאד םענופ רעטעברא יד גופ םמאק .גשימָאנָאקע גופ נלאפ עקידנפייד

 ,עפָארּפ רעײז גופ גסיונ יד גוא דנאטשוצ נקיטציא מעד ,גענָאירבמע .יד גגעוו

 טיירפאּפ ,סנפשרע ,נטלָאװ גרושַארּב עניוזא .לג:ד.א עיצאזינאג-א רעלענָאיס
 עלענָאיסעּפָארּפ עניוזא עסאמ א נופ עסערּפ עשיטארקָאמעדקאיצַאס רעזדנוא

 םענעּבעגעג מענופ רעטעּברא יד רָאנ לעיצעּפס נריסערעטניא עכלעוו ,מיטָארֿפ

 ,םכיוניה רעקיוָאד רעד נוא קוטכווו סרעדנוזאב זוא לאירעטאמ רעלאגעל רעד *

 :וא גנביילקוצ שיטאמעטסוס בנענעק בוא בגעגאטשעגּבָא סרערנוזאב נענווז רומ נוא

 לאירעטאמ גלאגעל טוול וא ,נגָאז ןצ עמווג ניוק גויז טינ טעװ סע .םוא גריזיליטוא

 "מוא טיול רעבָא ,רושָארב עלענָאיסעּפָארּפ א נבוורשנָא זוא סע ווו כָאנ נעמ נָאק גוולא

 רעטעברא וד נופ לאורעטאמ נלאגעלמוא קידנעלמאז .בכעלגעמוא זוא ---גוולא נלאגעֿכ

 .אפמ ,נבעגעגסוורא טַאה "לסימ .באר, סָאװ ,יד יוװ ,רעגווטשא טָא ,נגארפ רעביא
 גירעד טלָאװ סע גכלעוו) רענָאיצוולָאװער א נופ סעכיוק עסאמ א טסוזמוא רימ נרעט

 םונ לָאמנווק רימ נעמוקאב גגעווטסעדנופ נוא ,(רעוט רעלאגעל א נטובראפ טכוול
 גווא זיולב סיוכרוד גסייו עכל}עוו ,רעטעברא וד ראפ ליווװ ,לָאירעטאמ גנטוג נייק

 עשימָאנָאקע יד ווז נסויו קידנעטש טאמוק נוא קורבאפ רעסוורג א נופ גנולויטּפָא
 -רא רעייז נופ געמרָאנ יוד נוא נעגנוגנידאּב עניימעגלא וד טינ רעבָא ,נטאטלוזער
 אב קאראפ זיא סע וװ סעידעי עניוזא נברעװרעד וצ עלופא כעלגעמוא ווא ,טעב
 נענייז עכלעװ נוא .לג .ד .א םיריוטקָאד ,נרָאטקעּפסניא ,עטלעטשעגנָא-קורבאפ וד
 -עפמס נוא נוא גצנעדנַאפסערָאק-גנומויצ עקנינוולק גוא טוורּפשעצ עסאמ רעד ניא
 .נבאגסווא .ו .א .א עקסמעז ,עראטונאס ,עלעירטסודנוא עלעזצ

 טינ לָאמנויק טלָאװ כוא נכלעוו ,'וורּפ נטשרעא נוומ בוא קנעדעג ,טציא וו
 "סעינּפ טוימ, קידנגערפסיוא ,נכָאװ כאסא טרעטאּפעג בָאה כוא .טרעזאכעגרעּבו
 יַאֹמ וילרעלא גוא עלא גנגעו ;רומ וצ נעמוק טגעלפ רעכלעוו ,רעטעברא בא םענווא
 גנוביירשאב וד ,סעמע .טעבראעג טָאה רע ּוװ ,דָאװאז גלאסָאלָאק םענוא סעקדגָאר !

 םע.וװ כָאד ,טיוקירעווש רעלאסָאלָאק טומ טאגאה ,כוא בָאה (!דָאװאז נווא נופ זיולב)
 סייוש םעד קידנשיווװוּפָא ,רעמעברא רעד טגעלפ ראפרעד רעבָא ,טלעטשעגנעמאזוצ זוא
 ועטכוול זיא רימ, :לכוומש א טימ נגָאז ,נעגנוקיטפעשאב ערעזרנוא נופ פָאס םוצ
 - ."ןגרעפטנע גגארפ יד פא כווא רעדויא .,גנוטעבראּפָא ערטסקע גא

 םעװ רעמ צלא ,פמאק גרענַאוצוילָאװער מעד נרופ נלעװ רימ רעשיגרענע סָאװ
 "ףעלעגָאיסעפַארּפ, רעד נופ לווש א גרוזוולאגעל וצ .גנוריגער יד -נייז נעגנוווצעג
 .טסאל רעזדנוא נופ לייש א זדנוא נופ טימרעד קידנעמענּפָארא - ,םעברַא -
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 מארגָארּפ נוא עיצאזינאגרָא ,קיטקאט .דראגנאווא סלא ייטראּפ רעד ראפ פמאק ,1 584

 גנוראפרעד רעזדנוא נופ נטאטלוזער יד טריסקיפ יז נטלָאװ ,סנטייװצ ;כאפ

 ,?אירעטאמ גטלמאזעג םעד טיהראפ נטלָאװ ייז ,םמאק נלענָאיסעמָארּפ םעטיא

 וא כעלשעלב עסאמ רעה ניא נרָאלראפ כעלבעטשכוב טציא טרעװ רעכלעוו

 :עטאמ נקיזָאד מעד טרעניימעגלאראפ נטלָאװ נוא ,נצנעדנָאּפסערָאק ענעסירעגּפָא
 יאטינא ראפ כובטנאה ניס א יװ ,נעניד טנָאקעג ײז גטלָאװ ,סנטירד ;לאיר

 ,מאזגנאל קיסעמסינטלעהראפ כיז גרעדנע געגנוגנידאב-טעברא יד ?ײװ ,סרעש

 טסכעה נענייז כאפ מענעּבעגעג םענופ רעטעברא יד נופ געננורעדָאפ:טנודנ יד

 רעװקסָאמ םענופ רעכעװ יד גופ געגנורעדָאֿפ יד ביילנראפ) קיטפאהדנאטש

 -מאז יד נוא ,(רָאי 1806 גיא רענרוכרעטעּפ מענופ נוא רָאי 1888 גיא גָאיאר
 יה ,נעניר טנָאקעג גנאלנרָאי טלָאװ נטיונ נוא געגנורעדָאפ עקיזָאד יד גופ גנול

 :אטשעגּפָא יד ניא עיצאטינא רעשימָאנָאקע ראפ כוּב:פליה טנכייצעגסיוא נא
 גליּפשיײב יד ;רעטעברא נטכוש ענענאטשעגּפָא יד נשיוװצ רעדָא גטנגעג ענענ
 ,גבעל גרעֶכעה א גנעו גבאננָא יד ,גָאיאר גיײא ניא גקיירטש עכײרגלָאפרעד גופ

 ;גומעגפוא נטלָאװ טנגעג גייא ,ניא געגנוגנידאּב:טעברא ערעסעּב גגעװ ,ָאװינ

 .םמאק םעיינ נוא מעיײנ ַא וצ גטננעג ערעדנא גופ רעטעּברא יד כיוא פרעט

 :עפָא-ּפ םעד גרעניימעגלאראפ וצ ויטאיציניא יד כיז םא קידנעמענ ,סנטרעמ

 יעשיסור רעד נופגנודניּבראפ יד מורא יוזא נקיטסעפראפ נוא םפמאק גלענָאיס

 עיטארקָאמעדלאיצָאס יוד טלָאװ ,מזילאיצָאס טימ גנונעוואּב רעלענָאיסעּפָארּפ

 עשיטסינָאינ;דערפ רעזדנוא זא ,מער ננעװ טגרָאזעג טיצ רעקיּבלעז דעד ניא

 גיא לייט נסיורג וצ גנייק טינ נוא מעניילק וצ גייק םינ נעמענראפ לָאז טעּברא
 .כעּברא רעשיטארקָאמעדלאיצַאס רעזדנוא גופ ?קאכאס עניימעגלא םמעד

 סעיצאזינאגרָא יד נופ נסירענּפָא ןיא יז בוא ,עיצאזינאנהֶא רעקיטרָא נא ראפ

 :ןצֹּפָא כעלגנעמוא טאמיק עליפא לָאמוצ ,רעווש רעייז זיא ,טעטש ערעדנא יא

 "לםימ .ּבאר, גופ ליּפשײיּב רעד נוא) צרָאּפַארּפ עקיטכיר יד יײּברעד גטיה

 מֹוצ גנוטכיר רעד ניא נּביירטרעּביא נכעלקערש א ראפ סָאװ זיּב ,טזייוואּב

 :רָא עשיסור:ניײמעגלא נא רעּבָא .(נײגרעד ייברעד נָאק עמ םזינָאינוי:דערט
 נופ טקנופדנאטש נטסעפ א םא טייטש סָאװ ,נרענָאיצוילַאװער נופ עיצאזינאג

 א טנָאמראפ נוא פמאק נשיטילָאּפ נצנאג נמימ נָא טריפ סָאװ ,מזיסקראמ

 טיקירעװש ניק גליפ טינ .לָאמנײק טעװ ,ס-עטאמיגא עלענָאיסעּפָארּפ ּבאטש

 : .צרָאּפָארּפ עקיטכיר עקיזָאד יד געמימשאב מעניא

 גנוטייצ רעשיטילָאּפ רעשיסור-ניימעגלא נא נופ נאלּפ רעד .ׁש
 .גיה רעקיזָאד רעד ניא "אהקסיא , רעד ;ופ רעלעפרעטסערגעמאס רעד

 :א3 ,(80 ,ז ,10 רעמונ יָאלעיד .באר ,) יקסוועשטירק .3ּ טּביירש -- ,"טכיז
 ייופ א גיא עירָאעט יד געלדנאווראפ וצ ,, צנעדנעט רעד גיא ןדנוא קידנקידלוש
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 'ינאלפ, זיא, -- ,"קיטקארּפ רעד גופ יז גרילָאזיא כרוד ענירשקָאה עט

 סָאװ נו לקוטרא רעד ,.ה .ד) "עיצאזינאגרָא רעשוייטראּפצניימעגלא נא נופ

 יל זא ,טרעלקרעד גוא כָאנ םיִא טגָאז וָאניטראמ גוא .(*?גבײהנָא געמ םראד

 ?סיווַאֿפ מענופ גנוטיידאּב יד גרעגימראפ וצ "ארקסיא, רעד גופ צנע רנעט
 עדנאגאּפָארפ רעד טימ ביילגראפ גיא םמאק נקידנפיוק נעיורג מענופ שראמ

 נאלּפ גטימ גרָאװעג טניודקעג זיא ...נעיידיא עטקידנעראפ- גוא עקודנצנע?ג נופ
 ?רא םעניא ,4 רעמונ םעגיא רָאפ טגיײל יז נכלעוו ,עיצאזינאגרָא:ייטראּפ א נופ

 עמאס רעד גיא ,כעלדנע ,(01 .ז ,טרָאד) **?נּבײהנָא נעמ פהאד סָאװ נופ,, ?קיט

 :קיזָאד םעד גופ טגערעגפוא נענייז עכלעו ,נשטנעמ יד וצ זיא טייצ רעטצעל

 טָאה ,(םיא וצ גנווצאב עשינָאריא יד נקירדסיוא גפראד .כעלסיפ יד) ''נאֿפפ,

 דלעװ ,"עיצוילָאװער ווערע , רוׁשָאִרּב רעד ניא ,גידשזעידאנ ,ל כיואטקינייראפ כיז

 רעטנאקאּב ניוש ןדנוא ךעד נופ עּבאנסיוא) געמוקאּב סָאװרָאנ נּבָאה רימ עכ

 ט-רעװ סע גװ ,(אדַאּצָאװס "עּפורג . רעשיטסילאיצָאס:רענָאיצוילָאװעד
 יִעפ טימ ביז טיצ עכלעוו ,עיצאזינאגרָא נא נגעו טציא נדייר, זא ,טרעלקרעד

 :יבאק נרעּפכורפ טסייה סָאד--,גנוטייצ רעשיסור:ניימעגלא נא גופ כעלמעד
 יטנא גא -- זיא סָאד ,(126 .ז) "טעברא עשיטעניבאק נוא נעקנאדעג עשיטענ

 | .?גד.א "יירערוטאהשטיל ,, גופ גנוסעלּפ

 יד סטימ שיראדילָאס גזיוועגסיורא כיז טָאה טסירָארעט רעזדנוא סָאװ ,סָאד
 סָאד --- ,!!םמאס גקידנפיול נעיורג םענופ שראמסיורָאפ,, םענופ רעקידייטראפ

 -צרָאװ יד טריּפשעגכָאנ נכָאה רימ יו ,םעד כָאנ גרעדנווראפ טינ ןדנוא נָאק
 נגעװ נוא קיטילָאּפ גנעװ געלטיּפאק יד ניא טײקטנעָאנ רעקיזָאד רעד גופ נעק

 רָאנ גוא ,נידשזעדאנ ,2 ןא ,נקרעמאב כיײלג גפראה רימ רעכָא .עיצאזינאגהָא

 םעד נופ קנאדעג םעניא געגנירדניירא כעלרע טװורּפעג כיז שָאה ,גיילא רע

 גרעפטנע טװגרּפעג כיז טָאה רע ,נרָאװעג גלעפעג טינ מיא זיא סָאװ ,?קיטרא
 .רָאג שעמאמ טָאה ?ָאלעידר .באר, געװ ,טיצרעדנוא -- ,כָאט נטיול מיא םא

 יד גרעשנָאלּפראפ וצ .טימאב ןיולב כיז טָאה יז רָאנ ,כָאט גשיול טגָאזעג טיג

 נוא .,נלאפסיורא עשיגָאנאמעד עקידנעטשנָאטינ נפיוה גצנאנ א כרֹוד עגארפ

 הא רעירפ טייצ נרעטאּפ וצ סיוא טמוק ,נייז טינ לָאז סָאד םסענעגנָא טינ יו
 | .גלאטש:דרעפ עשווגווא יד גקיגײרוצּפָא

 נופ,?קיטרא גראמפ טסקידײלאב כיז טָאה רעװ {ב

 | א לָנְבײהנָא געמ פראד סָאװ
 שימ ,גמורסיוא גוא גקירדסיוא ענעי נופ ?טעקוב א ןנעגנערב גלעװ רימ

 ;אֹב נָאק גנוטייצ א טינ, ."ָאלעיד .באר ,, ודנוא פא גלאפעגנָא זיא סע עכלעוו
 רעטווא רעד 1008 רָאו נופ עבאגסווא רעד נוא טָאה פאהגאראּפ גקיזָאד םעד *

 .ד ע - .נזָאלעגכרוד
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 טייטש עכלעװ ,גנוטייצ א, ..."טרעקראפ רָאנ ,עיצאזינאגרָא:ײשראּפ א נפאש
 :םָאמוא נא ?ָארטנָאק .ריא רעסיוא  ,ײטראפ רעד רעכיא
 סענ אדאפסָאװ טימ, .."נטנעגא צענ רענעגײא ריא קנאדא ,ריא .נופ קיגנעה
 גיצָאס עקידנריטסיזקע שיטקאפ יד גגעוו נסעגראפ "ארקסיא,, יד סע טָאה

 עג יז רעכלעװ וצ ,ײטראּפ רענעי גופ סעיצאזינאגרָא עשיטארקָאמעדלא
 גאלּפ נקירעהעג א נופ גוא נּפיצנירּפ עטסעפ גופ רעציזאב יד, ..."?טרעה -

 ,יטראפ רעד ראפ פמאק גלאער מענופ- סרעטאילוגער .עטסכעה יד כיוא גענײז

 טּבירט נאלּפ רעדט .."נאלּפ רעיײז נופ גנוליפסיוא יד ריא נריטקיד עכלעוו

 ;תניק מעניא סעיצאזינאגרַא עקיייפסנבעל נוא עקידעּבעל ערעזדנוא םיורא

 צענ עשיטסאשנאפ א נבעק מֹוצ גפורסיוהא ל?יװ גוא ,סנטָאש נופ כייר

 :עג רע טלָאװ ,נרעװ טריפעגכדוד לָאז נאלּפ סייארקסיא , רעד נעװ, ..."נטנעגא

 רעד נופ גרוּפש יד נדעװ נטָארעגסיױוא נצנאגניא גלָאז סע זא ,וצרעד טכארּב

 ביז טעדליב עכלעו ,ײטראּפ-רעטעברא רעשיטאהקָאמעדפאיצַאס רעשידנעלסור

 :לָארטנָאק רעד טרעװ רעשיטסידנאגאּפָארּפ א נאגרָא נאס ..."סיוא זדנוא אּב

 -ילָאװער גשיטקארפ גצנאג םענופ רעכעגצעזעג רעשירעשרעהטשסבלעז ,רעזָאל |

 עמ זא ,וצרעד ,ייטראּפ רעזדנוא געיצאּב כיז פראד יוזאיוו, ..."םמאק גרענָאיצ

 ..'עיצקאער רעמָאנָאפװא רעד נפראורעטנא קידנעטשלופ יז לָאז

 יי .וו.א.א .וו.א.א

 :יצ עקיזָאד יד גופ נָאט םענופ נוא טלאהניא מענופ טעז רעזעל רעד יװ

 כיז יז טָאה טקידיילאּב רעּבָא .ט קי ד יי ?אּב ?ָאלעיד ,ּבאר , כיז טָאה ,סעטאט

 רעזדננא נופ נטשעטימָאק נתא סעיצאזינאגרֶא יד ראפ רָאנ ,כיז ראפ טינ

 :גיניק םעגיא נּביירטסיורא טשרעמיולק ל?יװ ""ארקסיא, יד עכפעוו ,ייטראּפ

 ,עגדָאמ !קערש ארא'ס .נרוּפש ערעײז נטָארסױא עליפא נוא סנטַאש נופ כיײר

 .געגישרעד זיא "?נבײהנָא געמ פראח סָאװ גופ,, ?קיטרא רעד .םנייא רָאנ זיא

 1001 רעּבאיטנעס ניא---"ָאלעיד .ּבאר , נופ ?לקיטרא רעד ,רָאי 1901 יימ ניא

 מישָאדאכ 8 עקיזָאד יד ראפ .רָאי 1902 ראוטאי בלאה ניוש זיא טציא ,רָאי
 ,טעטימָאק גײא גײ ןיא (רעבאיטנעס כָאנ ײס ,רעבאיטנעס זיב ייט)

 .גײק טימ גטָארטעגסױרא טינ ײֿפראּפ רעד גופ עיצאזינאהא נ"ײא גײק

 . גּבי-טסיורא ליװ סָאװ ,שינעעזראפ רעקיזָאד רעד; נגעק טסעטָארּפ גלעמרָאפ

 וא !םנטָאש גופ כיירגניניק מעד יא סעיצאזינאגרָא יד נוא גטעטימָאק יד

 עסאמ א ניא ייס ,"ארקסיא; רעד ניא ייס כָאד נענייז טייצ רעקיזָאד רעד ראפ

 2בֹוה נוא רעקילדנעצ נענישרעד נבאנסיוא ,עקיטרָא:טינ נוא עקיטרָא ,ערעדנא

 ,נעמוקעגרָאפ סָאד זיא יוזאיו .דנאֿפסור נקע עלא גופ נעגנולײטימ רעטרעד

 גבָאה סנטָאש גופ ביירגיניק םעד ןיא נּביירטסיורא ליװ עמ נעמעװ ,יר זא
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 טקידיילאב רָאג -- ,פורעד טקיריײילאב טיג כיז גבָאה גוא טקרעמאב טיג סע

 | | ?נָאזרעּפ עטירד א כיז טָאה

 :אָנֹרָא ערעדנא יד נוא גטעטימָאק יד לײװ ,ראפרעד סע זיא נעמוקעגרָאפ !

 גוא ליּפש גײק טימ טינ נוא טעברא רעטכע טימ נעמונראפ גענייז סעיצאזינ

 סָאװ נופ, לקישרא מעד טנעיילעגרעּביא נּבָאה נמעטימָאק יד .י"מזיטארקאמעד

 נטעּכראוצסיואפ ווגרַּפ א זיא סָאד זא ,נעזרעד נּבָאה ייז ,??גּבייהנָא נעמ פ-אד

 לָאז גנויוּבפיואריאוצ ז א ,יוזא עיצאזינאגרָא נא נופ גאלּפ נכיוועג א

 םיוא גבָאה ײז לײװ נא ,נטייז עלא גופ נטערטוצ גענַאק נעמט
 "נטײז עלא, עקיזָאד יד תפ ענײא גײק ןא ,געזעג גוא טסּוװעג טנכײצעג
 יז נאמולָאק ,"גנויוכסיוא רעד וצ נטערטוצ , גָאטיטכארהש א טינ עליפא טעוו

 תפ טיײקיטכיר רעד ניא גוא טייקיטיינ ריא גיא נגייצרעּביא םינ ביז טעװ
 ֹוצ כיז גלאפעגניא טינ רָאג ,כעלריטאנ ,ייז ןזיא ,נאקּפ-רוטקעטיכרא םמעד

 ניא טגָאזעג נבָאה עכלעוו ,נשטנעמ יד נופ טייקפסיירד רעד ראפ נקידיילאּב,

 :םילשאּב ,ענארפ רעד גופ טיײקיטכיװ רעדנעגנירד רעד - ּבילוצ ,, :"ארקסיא , רעד

 מיריײװאכ יד נופ טייקמאזקרעמפוא רעד נגיײלוצרָאפ טייז רעזדנוא נופ ,כיז רימ |

 סָאװ ,רושָארּב רעד ניא רעיונעג נעלקיוושנא רימ נכלעװ ,נאלּפ א נופ זיקסע .גא

 ;יצאּב רעכעלרע נא אּב ,נעװעג כעלגעמ זיא נעד יצ ."קורד מוצ נטיירג רימ
 נעמעגָא גלעװ מיריײװאכ יד בוא זא ,ניימשראפ וצ טינ ,כאז רעד וצ גנו
 ײז גלעװ ,טייקמאזקרעמפוא רעײז גרָאװעג טגײלעגרָאפ זיא סָאװ ,נאלּפ מעד

 גיא גנונײצרעביא סיוא רָאנ ,"םייקינעטרעשנוא , בילוצ טינ גריפכרוד מיא

 גלעװ ייז ּבױא נוא ,כאז רענײמעגלא רעזדוא ראפ טײקידנעװטיונ נײז

 ,טרָאװ זעיצנעטערּפ א ראפ סָאװ) "ןיקסע, רעד טעװ--נעטסענָא סינ םיא

 סע ןיא נעד יצ ?ןיקסע רעטעשָאּפ א גביילבראפ יוזא עקאפ (?סעמע טינ

 עמָאכלימ געמ טלאה גאלּפ א נופ ןיקסע נא טימ געװ ,עיגָאגאמעד גייק טינ

 .םיריװאכ יד טאר עמ גוא מיא "טגָארטעצ, עמ סָאװ ,מעד ברֹוד רָאנ טינ
 יד נָא טצע ה עמ סָאװ ,פימרעח רָאנ -- ,נאָלּפ גקיזָאד מעד גפראוווצּפָא
 ,;באז רערענָאיצוילַאװער רעד ניא גנראפרעד קינײװ נענײז עכלעו ,נשטנעמ

 סָאװ ,נילא ראפרעד ןזיולּב ןיקסע םעגופ טירּבאכעמ יד נגעק

 סלא נטערטסיורא ,"נצעזעג נּבעהצסיוראה עזָאה יד גּבָאה יי
 :סע גא ננײלוצ ר ָאמפ עזָאה יד נבָאה יז .ה.ד ,"סרעטאילוגער עשסכעה;,

 ,םיֹורָאפ נייג גוא נעלקיװטנא ייטראּפ רעזדנוא כיז גָאק יצ ?נאלּפ א נומ זיק
 נָא עטײרב רעמ ֹוצ ףעוט עקיטרָא יד גבײהוצ פו א  וּורּפ נראפ ביוא

 מענופ רָאנ טינ גרעדיװרעד נעמ טעװ ,ו.א.א רענעלּפ ,נבאגפוא ,נעגנויוש
 טענופ רָאנ ,רענעלּפ עקיזָאד יד ופ טייקיטכיר:טינ רעד נופ טקנופדנאטש
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 ;םוא , "נעמ ?יװ זהנוא סָאװ ,ראפרעד ,ייגנוקידיילאּב, גופ טקנופרנאטש

 רָאנ ,נאלּפ רעזדנוא "נטָארטעצ , כיוא גידשזעידאנ .ל כָאד טָאה טָא ?"נבײה
 ' רעד טימ ןיולב נרעוו טרעלקרעד טינ ניוש נָאק עכלעוו ,עיגָאגאמעד- אזא וצ זיִּב

 כיז רע טָאה ,געגנויושנֶא עשיטיִלָאּפ יד נופ טײקושטימירּפ רעדָא טייקוטאנ

 :ראּפ רעד .רעביא .ירעטקעּפסניא) גניא  גנוקידקושאּב יד ,נזָאלעגּפָארא םיגי
 רעבירעד גוא .נָא ביײהנָא עמאס גופ גוא גריישטנא גפרָאװעגּפָא רע טָאה יייימ

 נוא ,כָאט נטיול נרעפסנע נאלּפ מענופ קיטידק נײז םא נענידשזעיראנ נעמ גָאק

 .גנופכאראפ טימ ןיולּב גרעפמנע געמ גָאק "?ָאלעיד .ּבאר,, רעד

 .עג וצ ןיב כיז טקירעדינרעד רעכלעו ,רעביירש א וצ גנוטכאראפ רעבָא
 כָאנ זרנוא טיירפאב "טיײקינעטרעטנוא , גוא "גנושרעהטסבלעז , גנעוו געיירש

 עניזא נכלעװ ,רעטנַאלּפ מער נרעטנַאלּפוצרעדנאנאפ טכילפ רעד נופ טינ
 גזײװאב רָאלק ךימ גענָאק ָאד טָא גוא .רעזעל םעד רעטנוא נגָארט נשטנעמ
 נזא-מ עראּבגנאג עקיזָאד יד טָא נענײז סע שינש א ראפ סָאװ נֹופ ,נעמעלא
 יָאק יד גסעגראפ גיא געמ טקירלושאב זדנוא ."מזיטארקָאמעד גסיירב , גגעוו

 כײרגיניק מער ניא יז גּבײרטוצסיױרא וגרַּפ א רעדָא שטנוװ א גיא ,נטעטימ
 געװ ,נעגנוקידלושאב עקיזָאד יד פא גרעפטנע געמ לָאז יוװ ,וו.א.א טנטָאש נופ

 נײא נײק טאמיק רעזעל םעד גנלייצרעד טינ נענָאק רימ
 :טעטימָאק יד וצ געגנויצאב עכעלקריװ ערעזדנוא גגעװ כאז עש'יטקאפ

 עכלעװ ,גשטנעמ ?עיצאריּפסנַאק גופ געגנוגנידאב יד בילוצ םינ נענָאק רימ

 ליז עײװ ,גיומאה םעד םוא גצייר עכלעװ ,נעגנוקידלושאב עקידנדיינש גפראוו

 .ימיב רעײז קנאהא ,טייקנדנובעצ רעײז קנאדא ,זדנוא ראפ סיױרָאפ םיורא

 גופ םאזגרָאז טלאהאב רעכלעו ,רענָאיצוילָאװער א נופ נטכילפ יד וצ גנויצאכ

 סָאװ ,טָאה רע סָאװ ,נעגנודניבראפ נוא געננויצאב עגעי נניוא סטלעװ רעד

 גרירוקנָאק ןא ,כיז טייטשראפ .גתיזינאנהֶא כיז טוּורּפ רעדָא שריזינאגרָא רע

 .ביז רימ גנָאז נשטנעמ עניזא טימ ?םויטאהקָאמעד, נופ ענערא רעד פא

 זיא רעכלעוו ,רעזעל םעד רעדיװ כעיש זיא סָאװ .לָאמעלא ראפ לָאמנײא ּפָא

 .םיוא לפימ דעקיצנייא רעד זיא ,מינָאיניא עשיייטראפ עלא ניא טנוואהאּב טינ

 סע סָאװ ,םעד גגעװ ,טינ גלייצרעד ,מיא וצ עיינענעב שכילפ רעזחנוא נליפוצ

 לכל יט א נגעװ רָאנ * ,"נרעװ גיא , ביז טניפעג םע סָאװ נוא נאראפ זיא

 יח ,נליצרעד וצ טּביױלרעד זיא סע סָאװ נגעװ נוא ,געװעג זיא סָאװ ,נופרעד

 | טייהנעגנאגראפ נגעו
 ;םיוא רעד ,*יייטייקשירָאטאפרוזוא, רעזדנוא םא נָא טקניװ 'ידנוּב, רעד

 :דלובסווא נופ ,נויטשטנא נופ סעצָארּפ םעניא -- קוררסווא רעשישטיוד /+|

 .דע װ .כוז

 -עגלא כעגופ טעטומָאק .גלארטנעצ טענופ רעפשנע רעד ,8 רעמונ ?ארקסוא  ט*
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 נרוּפש יד נטָארוצסיױא וװרּפ א גיא זדנוא טקידלושאּב 'ידנאּבראפ,, רעשידנעק

 .=דנעטשלומ יד נעמוקאּב םעװ ריא .נרעה עניימ ,עּבארעדא .ייטראּפ רעד גופ

 |ט קאפ ריפ םעלױא מער גלײצרעד גלעװ רימ געװ ,גנוקידירפאב עק

 .םייהנעננאנראפ רעד נופ

 יראפ:פמאק} יד גופ םענײא גופ רעדילגמימ יד .טקאפ * רעטשרע רעד
 ;ופ גנודליבסיוא רעד גיא ?ײטנָא גפקעדיד א נעמונעג גבָאה עכלעװ ,"גדנאב

 -לעװ ,רָאפנעמאזוצ:יישראּפ גפא םאגעלעד א גקיש מעניא גוא ייטראּפ רעזדנוא

 רעד נופ דילגטימ א םענײא טימ םיוגוצ כיז גדייר ,טעדנירגעג יז טָאה רעכ
 "אב וצ םא קעטָאילביב:רעטעברא עלעיצעּפס א גדנירג נגעװ "ארקסיא) עּפורג

 :רעמעפרא גא נדנירג .גנונעװאב רעצנאג רעד גופ .נשינעפרעהאּב יד געניד

 עשיסוד יד גוט נבאנפוא יד , גרושָארּב יד נוא ,נייא םינ כיז טיג קעטָאילּביּב

 נָא געגייז עכלעװ ** ,"צעזעג;קירּבאפ רעײנ רעד , גוא "גטארקָאמעדלאיצָאס
 עטירד כחוד גוא געװ גקימורא גא טא ניירא נלאפ ,ריא ראפ גרָאװעג גּבירשעג
 | .ּפָא עקאט ײז טסקורד עמ גװ ,דנַאלסױא גייק גענָאזרעּפ

 נופ סעטיסָאק גלארטנעצ םענופ רעדילגפימ יד .טקאפ רעטייװצ רעד

 "ארקסיא , עפורג רעד נופ רעדילגשימ יד נופ םענייא ןוצ כיז גדנעװ '"דנוּב;
 -עגסיוא טלמעד כיז טָאה "דנוב, רעד יװ ,גריזינאגרָא וצ גאקשרָאפ א םימ

 סָאד ביוא זא ,גָא יז גזיײװ ייברעד .'*עירָאטארָאבאק:רוטארעטיל, א ,טקירד
 ,קירוצ םא קראטש נײג גנוגעוואּב רעזדנוא נָאק ,נַאט ןצ גבעגניא טינ ביז טעװ
 באז:רעטעברא ידע רושָארב יד ןיא .געגנולדגאהרעטנוא יד נופ טאטלוזער רעד

 | א ,""דנאלסור גוא

 לטעטש גלעיִצניװַארּפ גײא גופ גנולמימראפ רעד כרוד .טקאפ רעשירד רעד
 :ילנמימ יד גופ םענײא וצ '"דנוב, גופ טעטימַאק-לארטנעצ רעד כיז טעדנעוו
 /טיינאב יד גרינאדער כיז םא געמענ ֹוצ גאלשרָאפ גטימ "אחקסיא, גופ רעד
 גאלשרָאפ רעד .עמָאקסאה יד ,כיז טייטשראפ ,טמוסאּב נוא ,"אטעזאנ .ּבאר, |

 רעביא לקיטרא רעודנוא פא גלווּפ גוא דנאלסור גוא דנוב-"רעטעברא גׁשידְוּו םענוימ
 638 .ץגארפ רעלאנָאוצאנ רעד

 רעכלעוו נוא ,גנונעדהָא רעד גוא טיג נטקאפ עקווָאד וד גװויקעב נבוג רימ *
 543 :עשעג נענווז ווז

 .דע װ .125 נוא 167 ז"ו ,דנאּב רעט-2 ,קרעװ עו **
 ( .דער -- ווָאטראמ ילוי) רושָארב רעקיזָאד רעד נופ רעבאכעמ רעד ,וועגא רפ7

 -עג טקישעג וו ווא נֹרושָארב עקידרעירפ ענייז יװ טקנוּפ זא ,נרעלקרעד בומ טעב
 ?םווא ץנייז גופ רעטקאדער רעד זא ,טנוומעג טָאה רע לייו ,"דנאבראפ, נוא נרָאװ
 טָאה געגנוגנודאב עסיװעג בילוצ) "טעברא רעד נופ גנווורפאב , עפורג וד זוא נבאג
 רעד נגעו גסווװ טנָאקעג טינ ,רָאו 1890 לארוועפ נוא .ה .ד ,טווצ רענעו גוא רע
 גמעגעגסוורא רעדיוו גכיגנוא טצוװ רושָארב עקיזָאד וד .(עוצקאדער רעד גופ גנורעדנע
 -.עגול רעד כרוד נרעוו



 מארגָארּפ נוָא עיצאזינאגרָא ,קיטקאט .דראגנאווא סלא ייטראּפ רעד ראפ פמאק 7111 500

 רעײנ א בילוצ ,טפאשרעטעבחאטימ רָאפ טגייל עמ :טרעדנעעג כָאנרעד טרעוו

 ;ןקאב ,ביז טייטשראפ ,טרעוו פיורעד כיוא .עיצקאדער רעד גיא עיצאניּבמָאק

 :עגניא ביז טָאה סע עכלעוו) נעלקיטרא טקישענ נרעװ סע *.מעקסעה א נעמ
 טסעטָארּפ גטקעריד א טימ -- "מאארגָארּפ רעזדנוא) -- .(גטיהראפ וצ נּבעג
 גוא רוטארעטיל רעלאנעל רעד ןיא רעק םעד גגעק ,עדאיניטשנרעב רעד נגעק

 א נופ גנוריזינאגרָא יד ,) ?עּבאגפוא עטסטנעָאנ רעזדנוא, ;"?סימ .ּבאר, רעד
 עלא טימ גדנוכראפ גנע גייז לָאז סָאװ ,נאגרַא:ײטראּפ גקידנעניישרעדײרעלונער

 א) ;("ירעראטסוק, רעקידנשרעה רעד גופ גרעלעפ יד ;"סעּפורג עקיטרָא

 םראד עמ ןא ,גנורעדיװורעד רעד גופ ןילאנא נא) "ענארפ עקידנגנירד

 עמ רעדײא ,נּפורג עקיטרָא יד גופ טייקיפעפ יד נעלקיווטנא ר עי ר שא
 רעד נופ גנוקידישראפ א ;נאנרָא םענימעגקא גא נלעטשקעווא כיז טמענ

 גופ --- "עיצאזינאגרא רערענָאיצילַאװער / א גופ :טייקיטכיו רעקיגנארטשרע

 :אריּפסנָאק נוא נילפיצסיד יד ,עיצאזינאגרָא יד נריפרעד, וצ טייקיטיינ רעד

 רעד ** .("טייקנעמוקלופ גופ עניירדאס רעפסכעה רעה וצ ןיִּב קינכעט עוויט

 ,םכעלקריווהאפ טינ טרעװ "אטעזאג איאשטָאב אה , יד געיינאב וצ .גאפשרָאפ

 .עטקורדעגּפָא נייק טינ גּביילּבראפ נעלקיטרא יד גוא
 טריזינאגרָא רעכלעו ,טעטימָאק מענופ דילגפימ רעד .טקאפ רעטרעפ רעד

 א טימ טלײט ,ייטראפ דעזדנוא נופ רָאפנעמאזוצ נכעלטנדרָא נטייוצ םעד

 .ןוא רָאפנעמאזוצ מענופ מארנַארּפ יד "ארקסיא , עּפורג רעד נופ דילגטימ

 ;ער נופ עיצקנופ רעד םא עּפורג רעקיזָאד רעד גופ רוטַאדידנאק יד טלעטש

 יוזא ,רעקידעליכטאכעל נייז .פיינאּב טרעװ סָאװ ,"אטעזאג .ּבאר,, יד גריטקאד |
 יצ ,טעטימָאק םעד ברור כיוא טרינָאיצקנאס כָאנרעד טרעװ טירש ,גגָאז וצ

 :ןרג יד ;"דנוב גופ טעשימָאק-לארטנעצ מעד כרוד גוא ,שרעהעג רע גכלעוו
 כענפ טײצ רעד גוא טרָא םעד גנעװ גנוזייװנָא נא טמוקאב "ארקסיא, עַּפ

 ,סעּביס עסיװעג רעּביא ,טעװ יז וצ ,רעכיז קידנעִייז טינ) רעבָא ,רָאפנעמאזוצ

 םיוגוצ יז טלעטש (רָאפנעמאזוצ גקיזָאד מעד פא טאגעלעד א גקיש גענָאק

 ;ארטרָאּפ גקיזָאד םעד ניא .רָאפנעמאזוצ םוצ גָאהטרַאפ גכעלטפירש א כיוא

 :ימָאק:לארטנעצ א גלײװסױא טימ זיולכ זא ,קנאדעג רעד טריפעגכרוד טרעו -
 אזא גיא גנוקיגייראפ נגעװ עגארפ יד נזייל םיג רָאנ טינ רימ גלעװ ניילא טעפ

 רימ רָאנ ,רעביא נבעל רימ עכלעװ ,יד יװ ,גנורעטילּפשעצ רעלופ נופ סײצ

 םעניא ייטראּפ א גפאש נופ יידיא עסיורג יד גדיטעמָארּפמָאק וצ כיוא גריקיזיר -

 -נישראוו יװ רעמ זיא רעכלעוו ,לאפכרוד נלופ נוא גלענש מעיינ א גופ לאמפ

 עפוג מוא טימ טָאה סע עכלעוו ,געג גולדנאחרעטנוא וד גנסווא נינעל זוא ָאד *

 .דע ר ."דנוב, נופ ק"צ רעד רָאי 1800 נוא טריפעג
 .דע ר .000 נוא 408 ,401 .ז ,11 .ב ,"קרעװ  תה =*
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 רעבירעד פראד עמ ןזא ;טײקוישאריּפסנַאקטטינ רעקידנשרעה רעד אפ בעק

 גציטש וצ סעיצאזינאגרָא ערעדגא עלא גוא נטעטימָאק עלא גפור נופ גכײהנָא

 ץלא גדניכפינצ ?אער טעװ רענלעװ ,נאנהֶָא םענימעגלא גטייגאב מעד

 צ לאער שעװ רע ,גנדניבראפ רעשיטקאפ א טימ גטעטימָאק
 נעלדנאוראפ נוא --- ,גנוגעואב רעצנאנ רעד םיִמ רעֹריפנָא עּפורג א גטיירג

 :מָאק יד גלעװ ק"צ א גיא ,נפאשאב גבָאה נטעטימָאק יד סָאװ ,עּפורג אזא

 יסיוא לָאז עּפורג אזא רָאנ יכא ,גזײװאב טכײל גיוש ײטראּפ יד גוא נטעט

 ;ריװראפ טינ רעבָא טרעװ רָאפנעמאזוצ רעד .נקיטסעפראפ כיז .גוא גסקאוו

 :יטאריּפסנָאק ּבילוצ םרעװ גארטרָאפ רעד גוא ,נלאפכרוד יײר א ּבילוצ טכעלק
 עכעלטע ןיולּב ןבָאה םיא טנעײלעגרעּביא סאשעב ,טעטכינ-אפ גוװיפָאמ עו
 .טעטימָאק גייא גופ עטקיטכעמלופאב יד רעטנודעד ,מירייוואכ

 עניוזא נופ רעטקאדאכ םעד גנעװ גלײשרוא נילא רעזעל רעד טציא לָאז
 -עדָא ,"דנוּב; םעד דאצימ סײקשירָאטאּפרוזוא פא זעמער רעד יװ ,נדָאטעמ
 -ימָאק יד נביירטסיורא גליװ רימ ןא ,?ָאלעיד ,כאה, גופ טנעמונרא רעד יװ
 פימ עיצאזינאנרָא:יטראּפ יד "נטייּבראפ, ,סנטָאש גופ ביירגיניק גיא גטעמ
 יד עקאט .גנומייצ גייא גופ געיידיא יד גטיירּפשראפ ֹוצ פא עיצאזינאגרָא גא

 -געגנוראלגײא עקילָאמנײא טינ ערעײז טיול ,נטעטשימָאק
 :טמיטשאב א געמענֹוצנָא טײקיטײג רעד גנעװ טעטכיראב כָאד רימ גבָאה
 גבָאה עיצאזינאגרָא:ײטראּפ רעד ראפ עקאט .טעברא רעניימעגקא גופ גאלפ
 -אג .באה,, רעד ראפ געלקיטרא יד ניא גאקּפ גקיזָאד םער טעבראעגמסיוא רימ
 ?ַאמאהעדיװ ,יײטראּפ רעד גֹופ רָאפנעמאזוצ םוצ גָארטרַאפ םעניא גוא ""אטעז
 ענאל עלופננוקריו אזא געמונראפ נכָאה סָאװ ,יד גופ געגנוראקנייא יד םיוק
 ,קאפ) ריא גופ ויטאיציניא יד כיז פא געמונעג נכָאה סָאװ ,יײטראּפ רעד גיא
 טקידנעראפ כיז נּבָאה סע יװ ,מעדכָאנ טשרע גוא .גנולעטשפּורעדיװ (רעשיט
 עיצאזינאגרָא:ײטראּפ רעד נופ נווגרּפ ע קי א מיי וװ צ יד גלָאפרעדמוא טימ
 רעד ניפ גאגרָא גלארטנעצ םעד נעינאב וצ זדגוא טימ געמאזוצ
 .י"יוכ גטקעריד רעזדנוא ראפ .נטלאהעג ריס ּֿבָאה ,?עיצי פא ייטראפ
 סעד אב ײדעק ,1לעיציפָא גײק טיג גאגרַא גא טימ גטערטוצסיורא
 :טאטליזער עסיװעג כיז ראפ גמָאה םירייואכ יד גיוש גלָאז וּורַּפ .גטירד
 ;ציא אב ,סערָאשאה-פערט ניק ןיולב טינ נוא ,גגנור אפרע ד - רעד גופ
 ראפ גאראפ ווּורּפ גקיזָאד םענופ גטאטלוזער עסיוועג גיוש געגייז טייצ רעקיט
 ץיטכיר רימ גכָאה יצ ,גליטרוא גענָאק םירייואכ עלא גוא ,ננווא םנעמעלא
 ;לעװ ,נשטנעמ גנעו גטכארט םראד עמ סָאװ גֹוא טכילפ רעזדנוא גענאטשראפ

 רעד טימ טנָאקאב טינ גענייז סָאװ ,גענָאזרעּפ גריפראפ וצ כיז געימאב עכ
 גזיוורער גּבָאה רימ סָאװ ,פודעד סורדראפ סיוא ,טייהנעגנאנראפ רעטסטנעאנ



 מארגָארּפ נוא עיגאזינאגרָא ,קיטקאט .דראגנאווא סלא טראפ רעד ראפ פמאק 11 2

 יד ,ענארפ "רעלאנָאיצאנ, רעד גיא טייקנטלאהעגסיוא-טינ רעײז --- ענייא
 ,נעגנולקאט עזָאלּפיצנירּפ גופ פײקראּבזַאלרעד:טינ יד --  ערעדנא

 רעװיטסעלָאק א גײז גנוטײצ א נָאק יצ (ב)
 5 ?רעטאזיגאגרָא

 :אֹּב ??נּבײהנָא נעמ פראד סָאװ נופ, ?קיטרא מענופ .טקנופרעוװש רעד

 גוייל ןישיזָאּפ גיא גוא ענארפ עקיזָאד יד ע קאפ גלעטשקעווא גיא טייטש
 יד נּבילקוצרעדנאנאפ ,טנאקאּב ןדנוא זיא קָאװ ,וגרּפ רעקיצנייא רעד .יז
 ,יטאנענ 2זײ9 וצ יז םיײקיטיינ יד נזײװרעד גוא כָאט גיא עגארפ עֶקיזָאד
 :נצנאגניא נעגנערּב ָאד גלעװ רימ  !טנעמוגרא םעמעװ ,גידשזעידאנ ,9 טכאמ

 טלעטשעגקעװא זיא (4 רעמונ) "ארקסיא} רעד נוא יװ ,רעיוז טלעפעג זדנוא,
 -ָאק רימ רעבָא ןגנוטיוצ רעשוסור-נוומעגלא נא נופ טייקוטוונ רעד גגעו עגארפ וד

 .םוצ נסאפ לָאז גנולעטשקעװא עקיוָאד יד וא ,נויז מיקסאמ טינ נפוומושעב בענ

 -נוא יד נופ ענויא זיא .סָאד ./?נבײהנָא געמ פראד סָאװ נופ, :לקיטרא םענופ לּפעק
 עירעס רעצנאג א טומ טינ ,םוא םומ טונ רעבָא ,עקיטכיוו רעיוז קעּפָאס נָא ,מינַאװ

 רעד גרעװ טכאמעג נָאק סעיצאמאלקָארּפ גראב א טםימ טינ ,כעלטעלּב ערעלופָאפ

 גטערטוצ זומ עמ .טנעמַָאמ גרענָאוצוילַָאװער גראפ עוצאזונאגרָא-טכאלש א נופ- ביױהגָא

 ,ָאמונ ייו נענווז זדנוא אב .רעטרע יד פא סעיצאזינאגרָא עשיטילָאּפ עקראטש וצ

 ,רעטעברא עטנעגילעטנוא ֹוד נשוווצ טעברא נא נעגנאגעג כעלכאזטפיוה זוא זדנוא אב

 סע בו א .פמאק נשימָאנָאקע גא כעלסולשסווא טאמוק טרופעג נבָאה דעבָא נסאמ ֹוד
 -אגרַא עשיטילַאּפ עקראטש גײק גרעװ נגיוצרעד טוב גלעװ
 לָאז ,טָאה טרעװ א ואפ סַאװ זוא ,רועטרע יד פא סעיצאזונ

 2 וו מ עגלא ,עטלעטשעגקעװא טנכוצעגסווא נא עלופא נז

 טנערב גוולא סָאװ ,טנערבעגּפָא טונ טרעוװ סָאװ ,גרָאק א ?גנוטווצ עשי סור

 . ,רוא םורא !נָא טינ מענווק ביוא רעּבָא טדניצ רע ,טנערבראפ טינ טרעוו נוא רע

 --- גרוזונאגרָא כוז טעוװו ,קלָאּפ סָאד נבוולקפיונוצ כיז טעוװ ,רוא ראפ טעברא רעד גוא

 ביוו רעטנעענ כאסא כָאד ווא םוא רעבָא .."אהקסוא, וד טכאהט

 א ,געוגוא נא םורא בריזינאגרַא כוז נוא גביילקפויונו צ

 ירָא נופ גנולעטשקעווא עטיורב יוד נווז פראד נוא נָאק אוא ןנטערקנָאק רעמ

 ,סעיצארטסנַאמעד וצ סעכיוקירעטעברא כוולג עקאט גטוורגוצ סָאד ,נעגנוטייצ עקויט

 "ווסעק) עוָאלטעברא יד נשיווצ סעוצאזינאגרָא עקיטרָא יד נופ םעברא עקידנעטש א

 יראפ טא ווז נםורפוונוצ ,סעיצאמָאלקָארּפ ננא כעלטעלב ווו נשיװצ נטוורּפשראפ רעד

 וד סא פראד עמ :(.לג .ד .א גנוריגער רעד דנאטשרעדיוו א נבעג פא ,נעגנולמאו

 נרעװ קיטיונ טעװ סע נעװ נוא ,טעברא עשיטילַאּפ עקידעבעל א נמכעלפראפ רעטרע

 .עכעלטסניק גויק טינ נייז יז טעוו --- ,נדָאב נלאער נקיזָאד םעד פא גנוקונווראפ א

 "אפ אזא טביירגרעד טרעװ נעגנוטווצ נווק כרוד טונ --- ,ענערופאפ נייק םונ

 יָאװער ווערע,) "!כאז עשיסור?גוומעגלא גא נוא נטעברא עקיטרָא וד נופ גנוקיניור

 : 1 .(54 .וז ,/עיצוול
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 :ןערײר גיש רעקיזָאד רעד גיא רעטרע ענעי גכָארטשעגרעטנוא גבָאה רימ

 גופ םייקיפכיר:טינ יד ייס טעליוּב נטספעמא טזייװאּב עכלעוו ,עדאריט רעקיד
 "ימכיר:טינ יד ײס ,נאלּפ רעזדנוא טינ רעבאכעמ רעד סָאװ ,גנוצאשּפָא רער

 רעד טלעטשעגנגעק ָאד טרעװ רעכלעוו ,לאלביב טקנופרגאטש ניײז גופ טייק

 ;אנֹרֲא עשיטילָאּפ עקראפמש גייק נרעװ נגיוצרעד םינ נלעװ סע ּביֹוא .=אדקסיא,

 .ע:םיוא יד עליפא נטיטאּב טינ טינרָאג טעװ -- ,רעטרע יד פא סעיצאזינ
 טייטשאּב נירעד רעבָא .קיטכיר צנאג -- .גנוטייצ עשיסוד:ניימעגלא עטסטנביוצ
 לטימ רעדגא גײק ָאטינ ןיא סע סםָאװ ,כאז יד עקאט כָאה

 :עגלא גא ברוד נדייס ,סעיצאזינאגרָא עשיטילָאּפ עקראטש נעיצרעד ו צ
 ;רעד עכעלשנזעװ עמאס יד נעזראפ טָאה רעּבאכעמ רעד .גנוטייצ רעשיסור:ניימ
 נײיגרעבירא נזיכ טכאמעג טָאה יז עכלעוו ,"ארקסיא, רעד גופ גנורעלק

 א גטעבראוצסיוא םורוצ א, קיטײנ ןיא סע :"נאלמ, ריא נ?ייצרעדסיוא וצ

 סעכױק עלא גקיניראפ וצ קייפ ןיא סָאװ ,עיצאזינאגרַא ערעגָאיצילַאװער

 רָאו ,געמָאג בטיול .רָאג טיג גנונעװאב רעד טימ גריפנָא גוא

 נציטש וצ טײרג קידגעטש יז .ה .ד ,טייקכעלקריװ רעד ניא כיוא
 גגופערטסיווא רעדיװטעי נוא טסעטָארּפ רעדיװטעי
 עכלעװ ,סעניוק:גירק יד נקיטסעפראפ נוא נעלפיוק פא יז טימ כיז קידנצונאּב
 מעד טימ כָאד נלעװ לעיּפיצנירּפ רעּבָא ."טכאלש מענעדיישטנא נא ראפ גניוט
 ;םיא , יד רָאפ טצעז -- ,גײז מיקסאמ עלא ,טראמ נוא ?לאדוועפ כָאנ ,טציא
 קאר 8 א רָאנ ,עלעיּפיצנירּפ ניק םינ גּבָאה רעּבָא נפראה רימ -- ,"ארק
 נלעפשסיורא םעקײט נפ-דאד רימ ,עגארפ רעד נופ גנוזײל עשיט

 םיז גלָאז נט יז על א גופ ,םעסייט זא ,נעיניּב א גופ גאלּפ נטמיטשאּכ אזא
 נֹופ לָאמארעדיװ נעמ טּפעלש ודנוא נוא .גנויוּב רעד ראפ נעמענ נענָאק עלַא
 :אּבמוא ,נקיטכיר לעיפיצנירּפ מעד וצ -- קירוצ םא גנוזײק רעשיטקארּפ רעד
 :ףא ןיא רעכלעװ ,סעמע נקידנגונעג טינ טוילָאסּבא רעּבָא ,נסיורג ,נראבטיירטש
 נעיצרעד, :עקידנטעּברא עסאמ רעטיירּב רעד ראפ כעלדנעטשראפ טינ טוילָאס
 :.ענ ,נױש ףיז טלדנאה מעד נגעװ טינ !"סעיצאזיגאגרָא עשיטילָאּפ עקראטש
 ;םיוא גוא נעיצרעד טראד עמ יוזאיװ ,םעד נגעװ רָאנ ,רעּבאכעמ רעצרע
 | יי !געװעדָאה

 :סא נא כעלכאזפּפױה נענגנאגעג ןיא זדנוא אב, ןא ,קיטכיר טינ זיא סע
 טרימענ גכָאה רעדיװ גסאמ יד ,רעטעכרא עטנעגילעטניא יד גשיוװצ טעב
 םיז טנַאלש טרָאפ אזא גיא ."םמאק גשימָאנָאקע גא כעלסילשסיוא טאמיק
 -עברא עטנענילעטניא יד נופ גנולעטשננעק א פא ּפָארא עכָאנאה עקיזָאד יד
 ףעלנײיװעג "אדָאכָאװס, רעד ראפ ןיא סָאד סָאװ ,"עסאמ, רעד נגעק רעט
 -עטעכרא עטנעגילעטניא יד כיוא .טפאהרעלעפ סע זיא טנורג ביא סָאװ גוא
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 נא טריפעג עלטילשסיוא טאמיק, גרָאי עטצעל יד ןדנוא אב כָאד נבָאה

 ,טײז רעטײװצ רעד גופ גוא ,טײז גיא גופ זיא סָאד ."םמאק גשימָאנַאקע
 :שיטילָאּפ נײק היפ וצ געגרעלסיוא טשינ גסאמ יד לָאמנײק רָאג כיז גלעוו

 יד געיצרעד בכיז גקָאז סע ,נפלעה טינ גלעװ רימ נאמזלָאק ,פמאק

 ײס ,רעטעּברא עגפנעגילעטניא נופ ײס -- םמאק נקיזָאד מענופ רעריפנָא

 :סילש סיוא רעריפנָא עניוזא גענָאק רעדיװ כיז נעיצרעד ;נטנעגילעטניא נפ .

 ם גטײז על א גופ גנוצאשּפָא רעקידנפיול ,רעשיטאמעטסיס רעד פא כעל
 גופ טםמאק נוא טסעטָארּפ גופ נג װ ו ר פ על א נו פ ,גבעל נשיטילַאּפ רעזדנוא

 גרייר זיא רעּבירעד .נטייהגנעלעג ענעדיישראפ פילוצ נוא נסאלק ענעדיישראפ יד

 רעקיּבלעז רעד ניא נוא "סעיצאזינאנרַא עשיטילַאּפ נומ גנויצרעד ,, רעד גגעוו

 ;ויצ רעשיטילָאּפ א נופ "נעיניא מענעריּפאּפ, םעד גלעטשנגעק טא טױײצ

 ?עשָאּפ ןיא "רעטרע יד פא טעּברא רעשיטילַאּפ רעקידעּבעל , רעד נגעק גנוט

 םוצ "נאלּפ,?גנוטייצ ריא וצ עקאט כָאד טריפ "א-קסיא , יד !כעֿלרעכעֿפ

 יד ײס נציטש לָאז עמ ןא ,"טייקטיירגנטבאלש , אזא גטעכראוצסיוא- "נא8 ,

 :ןצמוא יד ייס ,נטנוּב עשירעוּפ יד ײס ,עזָאלטעּברא יד נופ גנונעוואּב

 גנודעקלעפאּב רעד גופ גנוגערפוא , יד ייס ,רעוט עקסמעז יד נופ טויקנדידפ

 :אב ןיא סע רעװ ,רערעדעי .וו.א.א 'יקוזובישאב נשיראצ גקידעּפצוכ א גנעק

 5 כ ארט סעד ננעװ ןא ,טנכײצעגסיױא כָאד סיײװ ,גנונעוואב רעד טימ טנאק

 עליפ ןא ,סעיצאזינאגרָא עקיטרָא טייהרעמ עלאסָאלָאק יד טיג עליפא

 גרעװ עכלעװ ,"טעברא רעשיטילַאּפ רעקידעכבעל, גופ גויטקעּפסרעפ יד גופ

 אעג טריפעגכרד טינ לָאמ נײא נײק בָאנ -נענייז ,טקרעמעגנָא ָאד

 וצ ,לשַאמעל ,וורּפ רעד זא ,עיצאזינאגרָא גיא גייק כרוד גכע5 .גיא גרָאװ

 גוא טײקנדירפוצמוא רעד נתפ סקוװ נפא טייקמאזקרעמפוא יד נדנעוו

 ;ָאלראפ גופ ליפעג א םיורא טפור צנעגילעטניא רעקסמעזי רעד אב טסעטָארֿפ

 יא רעשפע ,מעליולעשעניוּביר,,} ,נענידשזעידאנ אּב ייס גנורעדנווראפ רעגער

 יד אַּכ ייס ,(129 .ז ,"נונאק, ,"?סעצמעז יד ראפ נאגהֶא רעקיזָאד רעד רָאג

 .רעקיטקארפ עליפ אב ײס ,(וירב רעד ,"ארקסיא 2 .וכונ) נטסימָאנַאקע

 עמ זא ,םעד גופ רָא 1 "גבײהנָא; געמ גָאק נעגנוגנידאב עקיזָאד יד אב

 ײז גקעװרעד ,מעלא םעד גנעװ גט כ אר ט וצ גשטנעמ יד גקעװהעד לָאז

 גגוריוי גופ געגנוניישרעד ײלרעלא גוא עלא נרעניימענלאראפ נוא נרימוס וצ !

 יא "טםעברא עשיטשילָאּפ עקידעבעל א) נכײהנָא .פמאק .נויטקא גוא

 ,טקירעדינרעד גענייז גבאגפוא עשיטארקָאמערפאיצַאס יד נעװ ,טייצ רעזדנוא

 לעװ ,עיצאשיגא רעשיטילַאּפ רעקידעבעפ נפ כעלסיֿפשסיוא נעמ נַאק

 ;םיר גוא רעקידנעניישרעד טפָא ,רעשיסור:נײמעגפא נא נָא כעלנעמוא ןיא עמ

 - ,גנוטייצ רעטיײרּפשראפ קיט

= 
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 גנוקעלּפטנא נא י"נאלפ,, סייאהקסיא , רעד גיא גייא געעז עכלעוו ,נשטנעמ יד
 מענופ כָאט עמאס מעד נצנאגניא נעגאטשראפ סינ נּבָאה ,"יירערוטארעטיל} נו
 םפא שקויענסױרא טרעװ סע סָאװ ,נירעד ?יצ א קירנעעז ,גאלַפ
 גשטנעמ עקיזָאד יד .טנעמָאמ נקיטציא םעניא ?טימ עקיסאּפ עמאס סָאר
 ,גכײלגוהאפ ײװצ .יד גנעװ גָאט וצ טכארט א ימ גייק נכעגעג טינ כיז גכָאה
 רעטגײלעגרָאפ רעד גרָאװעג טרירטסויליא כעליֹושנָא ןיא סע עכקעװ טימ
 -- געטײצ רעשיטילָאּפ רעשיסוהננימעגלא נא גופ גנולעטשקעווא יד .נאלּפ
 .טגורג רעד נײז םהאד -- "ארקסיא, רעד ניא נרָאװעג טגָאזעג זיא
 -טנא רעדייסעק גענָאק רימ גלָאז ,םיא ראפ ביז קידנטלאה ,סָאװ ,סע דָאֿפ
 :ער יד .ה.ד) עיצאזינאגרָא עקיזָאד יד גרעטיירבראפ גוא גרעטיטראפ ,נעלקיו
 :יװטעי נציטש ֹוצ טיירג קידנעטש ןיא עכלעוו ,עיצאזינאגרָא ערענָאיצוילָאװ
 נעװ ;בײא טעב כיא ,טנָאז .(גנוטערטסיורא רעדיװשעי גוא טסעטָארּפ רער
 -ָאלָאק א ראפ רענייטש דעטרע ענעדיישראפ יא קעווא  גגייל רעקעהנייטש
 "ץנעריּפאפ, א םינ געד זיא -- ,עדיײּבעג רענעעזעג טינ נטולכאל גוא רעלאס
 מרָא עקיטכיר סָאה געגיפעג טפלעה רעכלעװ ,מעדָאפ םעד גריפכרוד סָאד כאז
 ;רא רעניימעגלא רעד גופ ?יצ נקיטליגדנע נפא גָא טזײװ רעכלעװ ,נגייל מוצ
 -עריװשעי רָאנ םיִג גנאג גיא נזָאל וצ טשײקכעלגעמ א טיג רעכלעװ ,טעב
 יד טימ טיונוצ כיז טסילש טָאװ ,נייטש לקיטש גריוושעי כיֹוא רָאנ ,גייטשי
 :טורא צלא .נוא עטקידנעראפ יד סיוא םריפ גנוא עקידרעטעּפש גוא עקירָאפ
 ניא טנעמָאמ אזא דָארג רעּביא טינ רימ גּבעל נעד יצ נוא ?עיגיק עקודנעמענ
 :גיטש ייס .רענייטש ייס גנאראפ נענייז זדנוא אַּב געװ ,נבעל:ײטראּפ רעזדנוא
 נכלעוו ראפ ,געעז גלָאז עלא נכלעװ ,מערָאפ רעד טָא דָארג טלעפ סע נוא ,רעקעה
 :ָאפ םעד קידנעיצכרוד זא ,געיירש נעמ לָאז ?נעמענ נענָאק ביז נלָאז עלא
 עניימ ,געװעדנאמָאק גלעװ גטלָאװ רימ נעװ :געװעדנאמָאק רימ גליװ ,מעד
 ;אנ .באר, -- '1 רעמונ ארקסיא , טָאטשנָא גבירשעגנָא רימ נטלָאװ ,נרעה
 יװ גוא םירייוואכ עקיניא טגײלעגרַאפ ןדנוא גכָאה םע יװ ,"יירה רעמונ אטעז
 כָאנ .נָאט וצ טכער עלופ סָאד טאהעג גטלָאװ ריס
 ריס רעבָא .גביוא גרָאװעג טלײצרעד זיא סע עכלעװ גגעװ ,נשינעעשעג ענעי
 ראפ שנעה עיירמ ביז ראפ נזָאל טלָאװעג נבכָאה רימ :גָאטעג טינ םָאד גמָאה
 :גטארקַאמעדלאיצַאכ עטשרעמיוֿפק יילרעלא טימ פמאק גקידמעלָאשעכמוא נא
 נעמ לָאז ,קיטכיר טריפעגכרוד זיא רע בוא ,מעדָאפ רעזדנוא זא ,גליוװ ריִמ
 םרוד טריפעגכרוד ןיא רע סָאװ ,ראפרעד סינ גוא ,טייקישכיר גייז ראפ גצעש
 | ,גאנהֶא גלעיציפָא גא

 :נעצ גיא טייקיטעט רעקיטרָא רעד גופ ןנוקינייראפ רעד גגעוו ענארפ יד,
 ןדנוא טנרעל --- ,זיירק גנטפעשייקראפ א גיא כיז םיירד נענאגרָא עלארט
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 מארגָארּפ נוא עיצאזינאגרָא ,קיטקאט .דראגנאווא סלא ײטראפ רעד ראפ פמאק 11 6

 יד נופטייקיטראנייא גא ביז םרעדָאפ גנוקיניראפ רעד ראפ---,נידשזעידאנ
 כדוד זיולּב גרעו גפאשעג נָאק עפונ טייקיטראנייא עקיזָאד יד גנוא ,נמנעמעלע

 נָאק עקירגקיניראפ עקיזָאד סָאד רעּבָא ,טקינייראפ סאו ,סניוזא סָאװפע

 ביז גענעכייצ עכלעװ ,סעיצאזינאגרָא עקיטרָא עקראטש נופ טקודָארּפ א נײז
 טקנוּפ ,םעמע גא .י"רעטקאהאכ גנקיטראנייא גייק טימ סיוא טינ נטולכאק טצישא

 םראד עמ זא ,יװ ,רעראבשיירטשאכמוא אזא קנופ גוא רעקידעװאקעב אזא
 א  ,רענעי .יװ טקנוּפ ,סעמע גא .סעיצאזיגאגרא עשיטילָאּפ עקראטש געיצרעד

 :טםעשיקראפ א ניא כיז טײרד עגארפ עדיװט עי .רעזָאלטכורפ

 נא גופ טיק עכעלדנעמוא גא זיא גכעל עשיטילָאּפ עצנאג סָאד ?ײװ ,"זיירק
 כָאד טייטשאּב רעקיטילָאּפ א נופ טסנוק עצנאנ יד ,כעלעגניר ייר רעכעלדטעמֹונ

 ניא דָאהג ביז נרעמאלקנָא טסעפ:טסעפ נוא געניפעג לָאז עמ זא ,עקאפ נירעד

 ,טגעה יד גופ גרעוו גנָאלשעגסיורא עלא נופ רעקיצנַיװ גָאק סָאװ ,עלעגניר אזא

 טריטנאראג סָאװ ,טנעמָאמ םענעבעגעג מעניא צלא נֹופ רעקיטכיװ זיא סָאװ

 .טײק עצנאג יד גנציזאב ּסָאד עלעגניר מענופ רעציזאב םעד צלא נומ רעמ

 כיז נּבָאה עכלעװ ,רעקעהנייטש ענעראפרעד דאירטִא נא טאהעג רימ גטלָאװ

 יד נגײל מערָאֿפ א נָא כיוא גענָאק נלָאז יז זא ,נעגנוזעגפיונוצ ?יפיוזא םא

 ,כעלגעמוא טינ טוילָאסּבא זיא סָאד) קימיינ ןיא סע ּגװ ,טרָאד דָארג רענייטש

 טגָאקעג רעשפע רימ גטלָאװ טלמעד -- ,(טקארטסכא גריר לָאז עמ בוא

 עקאט כָאר טייטשאב נירעד רעבָא .עלעגניד רעדנא נא ראפ כיוא געמענ כיז

 אב זיא רעקעהנייטש ענעגנוזעגפיונוצ גוא ענעראפרעד גייק סָאװ ,ערָאצ יד

 -עג קידנעטש נוא סיוכרוד זדנוא אב נרעװ רענייטש יד סָאװ ,ָאטינ בָאנ זדנוא

 ,םערָאפ םענײמעגלא גא טיול טינ .טגיילעג גרעװ יז ,כיז יזא טאפג טגײֿפ

 סָאד יװ טקנוּפ ,ּפָארא יז טזָאלב עניוס רעד זא ,טלקערבעצ ?יפיוזא פא רָאנ

 .כעלרמעז רָאנ ,רענייטש נייק טינ נעוועג נמלָאװ

 -אּפָארּפ רעויטקעלָאק א רָאנ טינ זיא גנוטייצ יד, ;כיײלנראפ רעטייווצ א

 :אזינאגרָא רעוויטקעלָאק א ביוא רָאנ ,רעטאשיגא רעוװטקעלָאק גוא טסידנאג

 גכײלגראפ יז גע מ נָא ק טביזניה רעטצעל רעקיזָאד רעד גיא .רעט

 סָאװ ,עדײּבעג א םורא םיוּבעג נרעװ עכלעװ ,סעינאװעטשיר סימ

 ?ראפ .ייז ,עדייבעג רעד גופ גרוטנָאק יד נָא גקרעמ יז ,געיוב גיא טלאה עמ

 :ײאפ וצ טימ יז נפלעה ייז ,רעיוּב ערעדנוזאב גשיװצ גנויצאכ יד גרעשכייפ

 רעד גרעו עכלעװ ,נטאטלוזער עניימעגפא יד גקוקאב נֹוא טעברא יד גײט

 םֹא ןיא סָאד כעלנע יװ ,סעמע טינ * ,"ימ רעטריזינאגרָא רעד כהוד טכיײרג

 רעביא טביירט ,טעברא רעשיטעניבאק גופ שטנעמ א ,טארעטיל א זא ,בער

 רעקוזָאד רעד גופ עזארפ עטשרע יד ?ָאלעיר עיעשטָאבאר, בוא קודגעגנערב *

 ,עוארפ ץטיוװצ יד דַארג שזָאלעגכרוד וָאנימראמ טָאה ,(09 .ז ,10 .מוג) עשאשיצ
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 ,נּבָאה טינ ראג נעמ פהאד עפוגגנוניוװ רעד ראפ םעינאוועטשיר ?עילָאר ניײז

 נעמ טלעטש סעינאוועטשיר ,לאירעטאמ גטסגרע םענופ נעמ טיוּב סעינאוועפשיר
 רָאנ 'װ ,גויוא גיא סיורא ײז טפראו עמ נוא גימרעט םעניילק א םא םוא

 :ָאיצוילַאװער גופ סעדייבעג כעיוקימ .טקידנעראפ טנורג ניא זיא געיניּב רעד

 לָאמוצ נײא ביז םיִג יז ןא ,גנוראפרעד .יד סעדייא טגָאז םעיצאזינאנרָא ערענ

 ןדנוא אּב רעּבָא .נרָאי רע2:70 יד טמענ -- סעינאוועטשיר נָא כיוא נעיוּבסיױא

 ;שיר נָא געיוּבוצסיױא םייקכעלגעמ יד גלעטשרָאפ טינרָאג דניצא ביז געמ נָאק

 | / ..קיטײג ןדנוא ראפ זיא סָאװ ,עדייּבעג יד סעיגאוועט

 ניא ,גנוטייצ רעד םורא} ;טנָאז נוא םימרעד מיקסאמ סינ ןיא גידשזעיראנ

 :ינאגרָא כיז טעוו רע ,מעליוא גא נביילקפיונוצ כיז סע ריא בילוצ טעּברא רעד

 :ע/ג כאסא כָאד ויא מיא ראפ רעּבָא ."ארקסיא , יד טכארט---נריז

 גָאק רעמ א נעיניא נא מורא נדיזינאגרָא נוא נּבײלקפיונוצ כיז רעטנע

 שיסור א ..."נפערקנָאק רעמ א מורא רעטנעענ כאסא,, :יוזא ,יוזא ."!נט ער ק
 צינוצ כָאנ טעװ רע -- ,םענורּב ניא טינ ײּפש :טגָאז ?טשרעװכיילג

 ,גששנעמ נאראפ נענייז סע רעֹּבָא .רעסאו םיא נופ געקנירש םא געמוק

 נכלעװ גיא ,םענורּב אזא נומ עליפא נעקנירט ןצ טײרג נענייז עכלעוו

 טינ רָאנ כיז נּבָאה סע גכאז עסעימ א ראפ סָאװ זיּב .גגיּפשעגנָא ניוש זיא סע

 ?םוא נוא "מזיסקראמ מענופ רעקיטירק , עלאנעק עלופטכארּפ ערעזדנוא שדערעד
 רעקיזָאד רעד נופ נעמָאנ מעניא "?סימ .ּבאר, רעד גופ רעגנעהנָא עלאגעל

 גנוגעװאב עצנאג רעזדנוא ןיא סע טקירדעגוצ יװ !טײקטערקנַאק רערעסערג

 כלעװ ,טייקידוועקערש גוא טײקיזָאלװישאיציניא ,טייקלָאמש רעזדנוא כרוד

 רעטנעעג כאסא, נֹופ גויטָאמ עלענַאיצידארט יד םימ טסיטכעראּב טרעוו
 :אפ ראפ כיז טלאה רעכלעװ --- ,נירשזעידאנ גוא !"נטערקנָאק רעמ א םורא
 יד גנערטש סרעדנוזאּבכ טלייטרוראפ רעכלעװ ,י"נּבעל , מוצ ראבליפ סרעדנוז
 :םראש םא עיזנעמערפ א טימ) טקידלושאּב רעכלעוו ,נשטנעמ "עשיטעניּבאק,
 ,מזימָאנָאקע מעד מוטעמוא געז וצ פיקכאווש א גיא "ארקסיא , יד (פיײקיניז
 טא גנולייטעצ רעקיזָאד רעד נופ רעכעה כאסא טייטש רע זא ,טניימ רעכלעוו
 ענייז טימ טליּפש רע ןא ,טיִנ טסרעמאּב רע --- ,רעקיטירק גוא גסקָאדָאטרָא
 וא ,זעגיורב יוזא זיא רע רעכלעװ םא ,טײקלָאמש רעד טנאה גיא נטנעמוגרא
 ,ָאי !נאראפ רָאנ זיא סָאװ ,מענורּב מענעגיּפשעגכרוד עמאס םענופ טקנירט רע
 רעסיײה עמאס רעד ,טײקלָאמש רעד גנגעק גנוגערפוא עקיטכירפוא עמאס יד
 .:ענ םינ כָאנ ןיא ,ריא ראפ כיז נקוּכ עכלעװ ,נשטנעמ יד נּכײהוצפוא שטנּוװ
 רע בוא ,רעדור א נָא מורא ביז טנָארט ,כיז טועגיור סָאװ ,רעד בוא .,גונ

 נופ כָאט מעד נרוראב גלעוו טינ ניוז שימרעד ;כַארטשעגרעטנוא טלָאװ רע יו טקנוּפ
 .בָאט נקֹווָאד םעד נוומשראפ וצ טייקווופמוא ניוז רעדָא ,עגארפ רעד
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 מאּרגָארּפ גוא עיצאזינאגרָא ,קיטקאט .רראגנאווא סלא ייטראּפ רעד ראפ פמאק 1 8

 ,גרָאי רע270 יד גופ גרעָאיצוילָאװער יד יװ .,"שיייכיטס, יוזא טקנוּפ כיז טּפאכ

 יקָאלנמע-וטש , ראפ ,ירָארעמ נרארגא, ראפ ,"רָארעט נוויטאטיצסקע , ראפ
 --- ,םעד מורא סָאוװ ,"עשערקנָאק רעמ,, עקיזָאד סָאד םא קוק א טוט .ווא,א
 :גריזינאגרָא גוא נּבייקקפיונוצ כיז 'ירעטנעענ כאסא גייז טעוװ -- ,רע טניימ

 נשיװצ טעּברא .8 ;סעיצארשכנַאמעד וצ גנוטיירגוצ ,2 ;נעגנוטיײצ עקיטרָא 1
 ;ויז םינָאיניא עלא יד זא ,נעז ןצ זיא קוק נטשרע מענופ כיילג .עזָאלטעּבדא יד

 סעּפע גגָאז וצ יידעק ,טָאראב סטָאנ םא ,קילעפוצ נצנאגניא טּפאכעגסיורא געג
 .סָאװטע ײז ניא נעז זיא ,ײז פא נקוק טינ גלָאז רימ ?פיװ ?ייװ ,סָאװ
 ןיא ,"גריזינאגרָא גוא נּביילקפיונוצ, םא נגיופ ?לעיצעּפס לָאז סָאװ ,סניוזא

 רָאּפ א פימ בָאד טנָאז נידשזעידאנ רעקיּבלעז רעד .טרעּפמולעגמוא רָאג ניוש

 א גריטאטסנָאק טעשָאּפ לָאז רימ ,טײצ ניוש ןיא סע, :-עטײװ כע?שײז

 :ומָאק יד ,פעּברא עקידעגָאלק טסכעה א טריפעג טרעװ רעטײע יד םא :טקאפ

 טנָאקעג גטלָאװ יז םָאװ ,נופרעד שינ קעלייכשנעצ נײק עליפא נעופ נפעש

 --זגענייז ,נאראפ זדנוא אּכ נענייז עכלעוו ,גערטנעצ עקידנקיניראפ ענעי .,נָאט

 רעקיטייזנגעק ,ײרעראילעצנאק ערענָאיצילָאװעד -- ןיא סָאד ,עיצקיפ א

 יוזא נײז טעװ יוזא גוא ,נקוטיט:לארענעג טימ נרעדנא מעד רעגייא נעקנעשאּכ

 ,"סעיצאזינאגרָא עקראטש עקיטרָא נייק נסקאווסיוא טינ נלעוו סע זיּב ,גנאֿפ

 באסא נאראפ ,סעמזוג טימ כיילגאּב ,קעפָאס נָא ,זיא רעטדעװ עקיזָאד .יד גיא

 רעד גשיװצ גנודניּבראַפ ניק נידשזעידאנ טינ טעז נעד יצ נוא ,סעמע רערעטיּב

 אֹּב םנָאזירָאה מענופ טייקלָאמש רעד נוא רעטרע יד פא טעּכרא רעקידעגַאלק
 :ײז עכלעװ ,טייקיטעט רעײז נופ טסעמראפ םמענופ טייקלָאמש רעד ,רעוט יד

 :םילש סָאװ ;רעוט יד .גופ טיײקטיײרגעגוציטינ רעד אּב כעלדיימראפמוא גענ

 ,רע טָאה נעד יצ ?סעיצאזינאגרָא עקיטרָא יד נופ נעמאר יד ניא גייא כיז

 ,"ארָאּבָאװס} גיא עיצאזינאגהָא נגעװ ?קיטרא םענופ רעּבאכעמ רעד יװ טקנוּפ

 עסערּפ רעקישרָא רעטיירּב א וצ גנאגרעּביא רעד יוזאיוו ,םעד .נגעוו גנסעגראפ

 סענופ גנוקראטשראפ רערעדנוזאּב א טימ נרָאװעג טיילגאּב זיא (רָאי 1898)

 :עג כעלנעמ טלָאװ סע עליפא ביוא ?"יירעראטסוק, רעד נופ נוא מזימָאנָאקע

 :ערּפ עקיטרָא עטיירּב, א נלעטשקעװא קידנקידירפאּב ןיא טינ ?פיו פא נעװ

 ?ניזאּב צנאג צוכא ,כעלגעמוא זיא סָאד זא ,נזיוואּב נּביױא נּבַאה רימ נוא) ""עכ

 םנַאקעג טיג נענאגרֶא עקיטרָא יד טלמעד כיוא כָאד נצלָאװ ,(נלאפ ערעד

 . גא ראפ גרעגָאיצוילָאװער יד נופ סעכיוק ע א "נריזינאגרָא גוא נביילקפיונוצ ,

 גנֹוריפנָא רעד ראפ .,גנושרעהטסּבלעז רעד פא םיימָא םענײמענלא

 ןיולּב כיז טלדנאה ָאד זא ,טינ טסעגראפ .פמאק נכעלט ײה ניי א גטימ

 רעד נופ גנוטייראּב רעשירעטאזינאגרָא רעד נגעװ ,יירעקידנעלמאז , רעד גנעװ

 .טלידייפראפ רעכלעװ ,נענידשזעידאנ גֿפעטש טנָאקעג נטלָאװ רימ נוא ,,גנופייצ
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 יצ , :טלעטשעג טָאה נילא רע סָאװ ,עגארפ עשינָאריא יד ,טייקשרעטילּפשעצ
 ערענַאיצוילַאװער 200,000 עשורעיעּב וװצעגרע נופ נעמוקאּב טינ רימ גּבָאה
 ?=עיצארטסנַאמעד וצ גנוטיירגצ יד, ,רעטייװ "?סעכייס עשירעטאזינאגרָא
 נױש ,"אדקסיא) רעד נופ נאלּפ מעד נלעטשנגעקטנא טינ געמ נָאק
 :ער עפיירּב עמאס יד סיֹורָאפ עקאט טעז גאלּפ רעקיזָאד רעד ?ייוװ ,ראפרעד
 דעּבָא ביז טלהנאה סע ןגליצ יד נופ מענײא יװ ,,סעיצארטסנָאמ

 :-עדיװ ָאד כיז טָאה נירשזעידאנ .?טימ נשיטקארּפ א נּבײלקסױא גנעוו
 :ארטסנַאמעד "גמיירגוצ, זא ,גיוא גופ קידנזָאלכיױרא ,טרעטנַאלּפראפ לָאמא

 ;ןקיָאפ נלאפ טייהרעמ רעלאסָאלָאק רעד ניא טציא ןיּב נגעלפ עכלעוו) סעיצ
 "טריזינאגרָא גוא נּבילקעגפיונוצ , ניוש א רָאנ נָאק (שיייכיטס גצנאגניא נעמ

 יצ טפאשטנע ק יד םינ דָארג נגָאמראפ רעדיװ ריס וא רעטילימ
 לָאמארעדיװ ."עזָאלטעברא יד נשיוצ טעּברא יד, .נריזינאנרָא נוא נּביילקפיונ

 גיפ סעיצקא:גירק יד נופ ענײא כיוא זיא סָאד ?ײװ ,רעטנָאלּפ רעקיּבלעז רעד

 ויִּב .רעטילימ נריזיליּבַאמ וצ גאלפ ניק םינ נוא ,רעטילימ נטריזיליּבָאמ א

 סייקכעלדעש יד -ָאד כא טינ טצאשרעד גנידשזעידאנ עגיירדאמ א ראפ סָאװ
 אב "סעכיוק 900.000, גופ טײקנזעװּפָא יד ,טײקטרעטילּפשעצ רעזדנוא נופ

 ;בירעד) עליפ גבָאה "א-קסיא) רעד .סָאװ נופ טָא נעז ֹוצ ןיא ,זדנוא

 נגעװ עיצאמרָאפניא נופ טײקמערָא .יד גפרָאװענפוא (נידשזעידאנ כיוא רעט

 טמאס יד נגעװ נצנעדנַאּפסעדַָאק נופ טייקילעפוצ יד ,טייקיזָאלטעּברא רעד

 :.בםערעג א ןיא פרנוהָאפ רעד .נּבעל נשיפרָאד םענופ געגנוניישרעד עכעלנייוועג

 ביז געימאּב רימ ."דלוש נָא קידלוש  ָאד ןיא "ארקסיא , יד רעּבָא ,רעט
 זיא רעקעהנייטש נייק רעּבָא ,פרָאד נכרוד כיוא י"למעדעפ סָאד נריפוצכרוד,
 גרעטנומרעד וצ סיוא טמוק סע גוא ,ָאפינ צעגרעניא טאמיק טרָאר

 רעד טימ -- ,טקאפ נכעלנײװעג א עליפא טימ טלײט סע רעװ ,נרעדעי
 נקיזָאד מעד גופ רעטעּבראטימ לָאצ יד נרעסערגראפ טעװ סָאד זא ,גנונעפָאה
 םעלדנע נּבילקוצסױא נעמעלא זדנגוא נעגרעלסיוא טעװ נוא טיּבעג
 ביז נענרעל וצ םא ?אירעפאמ רעּבָא .נמקאפ עקידוועעזנָא כעלקריוװ יד כיוא

 נרענײמעגלאראפ טינ מיא לָאז עמ ּביוא זא ,קינײװ יוזא נאראפ כָאד ןזיא
 ןיא סע .גענ-על ןצ כיז סָאװ םא ָאטינ גטולכאל ןיא ,דנאלסור צנאג רעביא
 :אפינא עניוזא כערע גא שטָאכ טנָאמראפ רעכלעװ ,שטנעמ א זא ,קעפָאס גָא
 נעז וצ זיא סָאד יװ ,ּפמול מענופ נּבעל סָאד יוזא סייוו נוא נטייקיייפ עשירעט
 נעגנערּב עזָאלטעברא נשיװצ עיצאפינא טימטנָאקעג טלָאװ ,נעגידשזעידאנ אֹּב
 ןּבָארגאּב טְלָאװ שטנעמ אזא רעֶּבָא --- ,נצאשוצּפָא םינ גצונ גנוגעוואּב רעד
 נכאמ וצ טנָאקאּב טגהָאזעג טינ טלָאװ רע געװ ,טנאלאמ גיײז דרע רעד ניא
 נוא ערעל סלא ,טעּכרא ניײז נופ ,טירש דעי טימ םירייוואכ עשיסור ע? א



 מארגָארּפ גוא עיצאזינאגרָא ,קיטקאט ,רראגנאווא סלא ייטראפ רעד ראטפמאק 14 0

 שינ כָאנ כיו ייז גענאק רערעײז עסאמ רעד ניא סָאװ ,נשטנעמ ראפ ליּפשייב

 | | .טעּברא רעיינ רעד ראפ נעמענ
 גציילקוצפיונוצ, טײקיטײנ רעד גגעוו ,גנוקינייראפ גופ טייקיטכיװ רעד נגעוװ

 . גײק ָאטינ זיא סנטסניימ רעּבָא ,עלא טוילָאסּבא טציא גרייר "גריזינאגרָא נוא

 ייװ גוא נּבײהנָא לָאז עמ סָאװ נופ ,מעד נגעװ גנולעטשרָאפ עטמיטשאּב מוש

 טיקסאמ .רעביז גלעװ עלא .טעּברא:גנוקינייראפ עקיזָאד יד נריפ לָאז עמ יוזא

 בעלזיירק---ענָאיאר ,נגָאז רימָאל---ערעדנוזאּב "ןקינײראפ, רימ בוא זא ,נייז

 .ה .ד ,סעיצוציטסניא ענ יימ עגל א קיטיינ וצרעד נענייז ,טָאטש ניײא נופ

 כעלקריװ א רָאנ ,גיילא "דנאּבראפ, א נופ געמָאנ רעניימעגלא רעד זיולּב טיג)
 גוא גנוראפרעד ,לאירעטאמ טימס שיוהשסיוא נא ,טעּבברא ענײמעגלא

 ײָאנ ,נענָאיאר יד טיוק רָאנ טינ גוש סעיצקנופ יד נופ גנולייטעצ .א ,נטפערקי

 טעװ רעדעי .טײקיטעט רעשיטָאּטש רעצנאג רעד נופ גנטעטילאיצעּפס יד טול

 גקעד טינ ביז טעװ טאראּפא רעויטאריּפסנַאק רעדילָאס א זא ,נייז מיקסאמ

 / יד ײס) "נעלטימ, יד טימ (קורדסיוא-?דנאה מעד גצונאּכ נָאק עמ ּביוא)
 םא ןא ,נָאיאר נייא נופ (כיז סייטשראפ ,עכעלנעזרעּפ יד ,ייס ,עלעירעטאמ

 א נופ טנאלאט נײק געלקיװטנא םינ ביז נָאק ענערא רעלָאמש רעקיזָאד רעד

 נופ גנוקינייראפ רעד וצ כיוא כעייש רעבָא זיא עקיּבלעז סָאד .טסילאיצעפס

 טז ײ װ ,טנגעג רעדנוזאּב א יװ ,ענערא אזא כיוא ?ײװ ,םעמש ענעדיישראפ

 ;לאיצַאס רעזדנוא גופ עטכישעג רעד עא גיוש כיז טָאה נוא ,סיורא כי

 סָאד נּבָאה רימ :לָאמש וצ ראפ .,גזיוועגסיורא גנונעװאב רעשיטארקָאמער

 ,עיצאמינא רעשיטילָאּפ רעד נופ ייס ליפשייב גפא ,ןּבױא נזיוואּב כעלריפסיוא

 ףראד עמ גוא קישיינ פראד עמ ,פראד עמ .טעּכרא;ריזינאנרָא רעד נופ ייס |

 עש יט ק אפ א גפאשאּב ,ענערא עקיזָאד יד נרעטיײרּבראפ צלא נופ רעירפ

 .,םעּבבא רענײמעגלא רערעלונגער םא עצש נשיװצ גנודניבראפ

 א עא יװ גציז, עכלעװ ,נשטנעמ יד וצ טקירה טייקטרעטילּפשעצ יד ?יײװ

 טינ ,("ארקסיא, עא ווירּב נײא גופ רעבאכעמ מעגופ קורדסיוא נטיול) "ּבורג

 ביז ייז נלָאז געמעװ אב ,םלעװ רעסײװ רעד פא כיז טוט סע סָאװ ,קידנסיװ

 נקידירפאּב ייז גלָאז יװ ,גנוראפרעד כיז .ראפ גגירק ײז גלָאז יװ ,נָאט נרעל א

 יד זא ,םורעד רעטײװ ייטשאּב כיא נוא .טײקישעט רעטיירּב וצ גפיװ םעד

 דָאנ נפאשאב נבײהנָא עמ נָאק גנודנבראפ עשיט קאפ  עקיזָאד

 - .רעשיסור:ניימעגלא רערעלוגער רעקיצנייא סא ,גנוטייצ רעניימעגלא נא פא

 עקיטראנדיישראפ עמאס יד גופ נעלקאכאס יד טרימוס עכלעוו ,גנומענרעטנוא

 גשטנעמ יד רעטנוא יז טסיוטש טימרעד .גוא טייקיטעט םינימ

 גריפ עכלעװ ,נגעװ עקילָאצליפ על א רעּביא סיורָאפ כעלדימהעדמוא נײג וצ

 :ליװ ריס בוא .מיור נייק נריפ ננעװ עלא יװ טקנוּפ ,עיצוילָאװער רעד וצ



 5 עי יי 1א א קא  ךאד יי + א בי, 2 4 ן2

 601 !נָאט נעמ םראד סָאװ

 לןײרק קיטרָא סערעי ןא ,ךימ גפראד ,רעטרעװ םא זיולּב םינ גנוקיגייראפ |

 גױק ענײז גופ קעלײכטרעפ א ,גגָאז ריִמָאל ,גליטסיוא כײלג ּכָאז
 תהא ,כאז רעגנײמ עגל א רעד רעּביא טעּבבא רע װיטקא ףךאפ סעכ

 םער נוא םִיירג יד ,סירּבא מעניימעגפא םעד בכײלג םיא טזייוװאּב .גנוטייצ יד

 סע נרעלעפ א ראפ סָאװ ,טזיװאּב יז ,באז רעקיזָאד רעד גומ רעטסאראכ
 :עט רעשיסוד:נימעגלא רעצנאג רעד גיא צלא נופ רעקראטש ליפ כיז נזָאל

 ,געגנודניּבראפ יד כאווש נענייז סע ּוװ ,עיצאטיגא גייק ָאטינ זיא סע ּוװ ,טייקיט

 ;ענעג סָאד טלָאװ םוינאכעמ גלאסָאלָאק מעניימעגלא םענופ כעלעדער עכלעוו

 סָאװ ,?זיידס א .ערעטעּב טימ גטויּבראפ רעדָא נמכידאפ נָאקעג לזיירק ענעּב

 ניש נּבײהנָא טנָאקעג טלָאװ ,טעּברא זילב טכוז סע רָאנ ,טינ כָאנ טעּברא

 ד טינטינ םײװסָאװ ,לטאטשראוו מעניילק גרעדנוזאּב א ניא ראטסוק א יװ טיִנ

 דנאטשוצ מעניימעגפא טעד טינ ,מיא ןיּב "עירטסודניא , רער גופ גנולקיומנא

 :ענלײטנָא נא יװ רָאנ ,םינאפיוא:ריצודָארּפ עלעירטסודניא ענעּבעגעג יד נופ
 מעד ּפָא טלניּפש עכלע װ ,גנומעגהעטנוא רעטײרּב א נופ רעמ
 סָאװ גוא .גנושרעהטסּבלעז רעד פא םירגנָא גרעגָאיצילָאװער:ניימענלא נצנאג

 רעסערג סָאװ ,עלעדער גדעי נופ גנוטעּבראסיוא יד געוװעג טלָאװ סע רעמוקלופ

 -צלא ,כאז רעניימעגלא רעד רעּביא רעוט עלאטעד לָאצ יד געוװעג טלָאװ סע
 טייקנרָאלראפ רעקינײװ צלא גוא צענ רעזדנוא גרָאװעג טלָאװ רעטכידעג

 .גלאפכרוד עכעלדיימראפמוא יד געייר עגיימעגלא יד ניא גפורעגסיורא גטלָאװ
 :קנופ יד ןפאשאּב נּבױהעגנָא ניוש םלָאװ גנודניּבראפ עש י ט קא פ א

 געמָאנ מעד טנידראפ טלָאװ יז ּביוא) ניילא גנומייצ יד נטײרּפשראפ נופ עיצ
 ,שעריוכ ניא לָאמנייא םינ גוא רעלוגער גענישרעד טלָאװ יז בוא ,ה .ד ,גנופייצ

 . טציא ,(שעריוכ א ריפ לָאמ א רָאנ ,גלאנרושז עּבָארג יד סיורא נעיג סע יװ

 ;ענָאיצװלָאװער נופ גשיגעפרעדאּב יד פילוצ טעטש גשיווצ געגנווצאּב גענייז
 מלמעד ןמאנסיוא נא ,סלאפנלא ,גֹוא ,סייהנפלעז עטסערג יד טעּברא רער
 ;עג ,ביִז טיימשראפ ,נטלָאװ גנוא ?אלק א נרָאװעג נעגנויצאּב עקיזָאד יד נטלָאװ
 ןיא סָאד סָאװ) כיוא רָאנ ,גנוטייצ רעד גופ גנומײרּפשראפ יד רָאנ םינ טרעכיז

 נטפערק ,נלאירעטאמ טימ ,גנוראפרעד םימ שיוטסיוא מעד (רעקיטכיװ .כאסא

 .ענ לָאמאפימ טפָאװ טעּבראיריזינאגרָא רעד גופ שסעמדאפ רעד .געלטיֿמ גוא
 .נעטש טלָאװ םנגעט גייא גופ גֿפָאפדעד רעד נוא ,רעטײרּב לָאמ כאסא גיא גרָאװ
 מימ ביז נצונאּב גלעוו םוצ ,גנומוקלופראפ רעקידרעפייװ וצ טקימומרער קיד
 א ניא קיטעט ןיא רעכלעװ ,רעװאכ א נופ גנוראפרעד רעקיטראפ גיוש רעד
 :ראפ נוא רעכייר כאסא גרָאװעג טלָאװ טעּברא עקיטרָא יד .דנאל קע נטייווצ
 ;ןצ ,נעננוריקפאמעד עשימָאנָאקע גוא עשיטילָאּפ יד :טציא יװ ,רעקיטראנדייש

 וד ראפ ןייּפש עקיטסייג גּבעֶגעֶג גטלָאװ ,דנאלסור צנאנ רעביא ענעביקעגַמיונ
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 .,נפוטש:גנולקיװטנא עלאי גופ גוא סעיסעפָארּפ .עלא גופ רעטעּברא

 :אס- יד רעּביא נעגנוזעל גוא גסעומש ראפ נשייהנגעלעג גיא ?אירעטאמ נּבעגעג
 ברוד ייס גּביוהענפוא זצרעד כָאנ נרעװ עכלעוו ,ננארפ עקיטראנדיישראפ עמ

 :לעזעג רעד גיא נסעומש יד כדוד  ייס ,עסערּפ רעלאגעפ רעד נופ מיזָאמער יד
 ,גנופערטסיורא עדעי .נעגנולייטימ=גגורי גער ?"עקידוװעמעשפ יד כהוד ייס ,טפאש

 גטייז עלא גופ נרָאװעג טכארטאּב נוא טצאשעגּפָא טלָאװ עיצארטסנַאמעד עדעי

 צ ,ערעדנא גופ נײטשוצּפָא טינ גליװ א קידנפורסיורא ,דגאלסור נקע עלא ניא

 :ביּב ּפָא טינ לאלק גפראוו ,נטסילאיצָאפ ,רימ) --- .ערעדנא נופ רעסעּב גכאמ

 קיניזטסּוװאּב - נטיירגוצוצ---(!?"צנערוקנַאק, . רעדיװטעי ,טעװעג רעדיוװטעי לאל

 מימ ביז נצונאּב וצ ,שִיייכיטס סעּפע סיורא קָאמ נטשרע מעד זיא סע סָאװ .,סָאה

 מענעּבעגעג מענופ רעדָא טנגעג רענעּבעגעג רעד נופ נעגנוגנידאּב עקיפסניג .יד

 -עקיּבלעז רעד גיא .ואא עקאטא רעד נופ נאלּפ מעד נרעדנע וצ םא טנעמָאמ

 וצ טכארּבעג טינ טעּברא רעקיטרָא רעד נופ גנוּבעלאּב עקיזָאד יד טלָאװ טיײצ

 ;קעװא נוא סעכױק על א נעננערטשנָא "נקידעסיסג,, נטלפייווצ-אפ מענעי

 :טעי כיז טימ רָאפלָאמטפָא טלעטש-סע עבלעװ ,נשטנעמ ע א נָאק ניא נלעטש

 גופ :גנוטייצ רעקישרָא גַא גופ רעמונ רעדיוװמעי דעדָא עיצארטסנָאמעד רעדיװ
 יד וצ כיז נּביילקרעד וצ געוועג רערעווש כאמא ַײצילַאּפ רעד טלַאװ ,טייז גייא

 ;נכוז ייז פראד עמ טנגעג רעכלעוו .געעאי ,טסגוװאּבמוא ןיא עק בוא ,"נעלצרָאװ,

 טניוװעגוצ טעּברא עניימעגלא ערעפוגער א טלָאװ ,טיײז רעטייווצ רעד גופ

 :טימ עקאטא רענעּבעגעג רעד נופ טפארק יד נענעכערוצסיוא גשטנעמ

 רענײמעגלא רעד נופ דאירטָא אזא נוא אזא נופ דנאטשוצ:סעכיוק םענעבעגעג

 ;סיוא נימ אזא נגעװ טינ לָאמנייק רענייק טאמיק .רָאנ טכארט טציא) יימרא

 טלָאװ יז נוא ,(שִיײביטס לטנעצ ניינ פא ביז נפערט סעקאטא ?ײװ ,גנונעכעד

 .ארעטיל רָאנ טינ טרָא רעדנאה גא נופ "*גריטרַָאּפסנארט ,, סָאד טרעטכיילראפ

 .םעביוק ערעגָאיצילַאװער כיוא רָאנ ,רוט

 - פא טולב טימ גלאפוצ עסאמ א גיא נטמערק עקיזָאד יד ּפָא געײג טציא

 :כעלגעמ יא געמוקענפוא טלָאװ רעּבָא טלמעד ,טעּברא רעקיטרָא רעלָאמש רעד
 טינ לפיװ א גפראוווצרעבירא גויטָאמ געװעג קידנעטש גטכָאװ סע נוא טייק

 נָא .נטײװצ :ניא דנאל קע נײא נופ  רעפאזינאגהָא .רעדָא רעטאטיגא גקוייפ ןיא

 רעד נופ גּבשזעכ נפא םינָאיניא:ײטראּפ ּבילוצ עזייר רעניילק א נופ קידנּביײה

 ףעד פא גצנַאגניא גײגוצרעבירא .גרָאװעג טניװועגוצ גשטנעמ גטלָאװ ,ייטראּפ

 ,סיוא ,גרעגָאיצוילאװעה עלענָאיסעּפָארּפ גרעוו ,ייטראּפ רעד נופ מל אהסיוא

 .רעריפ עשיטילָאּפ עמכע ביז נופ .נמעּבר

 עא זא ,גביירגרעד וצ גּבעגעגנייא  כעלקדיװ כיז טלָאװ זדנוא .ּביוא .גוא |

 - :ןירק גוא ןּפורג עקיטרָא ,גטעשימָאק - עקיטרָא טייהרעמ עסידנטיידאּב ַא רעדָא
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 רעד גיא רימ נטלָאװ ,כאז רעניימעגלא רעד ראפ נעמענ ווישקא כיז נלָאז בעל

 עכלעוו ,גנופייצ עכעלטנכעוו א לעטשקעװא טנָאקעגנ טפנוקוצ רעטייוו טינ עמאס

 רעּביא נראילּפמעזקע רעטנזיופ רעקילדנעצ ניא טיירּפשראפ רעלוגער פרעוו

 - גָאק מענעי נופ ?כעלייט א גרָאװעג טלָאװ גנופייצ עקיזָאד יד .דנאפסור צנאג

 נֹופ קנופ רעדיוושעי רעדנאנאפ טזָאלּב רעכלעװ ,קאזזָאלּב גשירעדימש נלאסָאל

 :יזַאד רעד םורא .עפיירפ רעניימעגלא נא ניא נרָאצײקלָאפ נוא פמאקנסאקק
 ,רעסיורג גייק טינ רעיז כָאנ גוא רעקידלושמוא רעייז כָאנ כיז ראפ גיילא ,רעק

 אז רענײמ ענל א טרָאװ םענופ גיז גקופ מעניא נוא רערעלוגער רעבָא
 :געמטש א טנרעלעג כיז טָאװ סע גוא נרָאװעג גבילקעגוצ שיטאמעטסיס טלָאװ

 . ףעביא רעדָא סעינאועטשיר יד רעביא .רעפמעק עפוװורּפעגסױא יימרא עקיד

 ביז נטלָאװ עדיײבעג:ריזינאגרָא רענימעגקא רעקיזָאד רעד גופ כעלקירב יד

 ;ָאמעדלאיצַאס גרענָאיצילַאװער עערזדנוא ופ טקו-עגסיורא נוא נּביוהעגפוא

 עכלעװ ,טֿלעּבעּב עשיסור ---רעטעּברא ערעזדנוא נופ ,סֹוװָאּבאילעשז עשיטארק

 ;טלָאװ גוא ימרא רעטריזיליבָאמ א נֹופ שָארעב טלעטשעגקעוװא כיז גטלָאװ
 רעד גוא דנאש רעד טימ כיז נענעכערוצּפָא פא קלָאפ עצנאג סָאד נביוהעגפוא

 | | .דנא?לסור גופ עלָאלק

 | | !געמיורט גפראד רימ סָאװ גנעוו טָא

 לא

 .םיז גוא רעטרעװ עקיזָאר יד גכירשעגנָא בָאה כיא *!נעמיורט גפראד רימ,

 ?וצ:גנוקינײראפ, א םא ציז כיא ןא ,טלעטשעגרָאפ כיז טָאה רימ .נקָארשרעד
 . ,םאר, גופ רעטעכראפימ יד גוא גרָאטקאדער יד גציז רימ ננעק ,"רָאפנעמאז

 :ךימ וצ קידנעֶארד כיז טדנעוו נוא וָאניפראמ 'כ םוא טייטש טָא נוא .?ָאלעיד
 סָאד עיצקאדער עמַאנָאטװא נא כָאנ טָאה יצ ,גנערפ וצ בייא טּביױלרעד

 גוא "?נטעשימָאק:ײטראּפ יד אב סיורָאפ קידננערּפנָא טיג ,נעמיורט ֹוצ טכער
 ;אכ מעד קידנרעפיטראפ שיפָאסָאליפ) נוא יקסוועשטירק 'כ פוא טייטש מיא כָאנ
 טצעז (וָאנאבעלּפ 'ב םעד טפיטראפ גנאל גיוש טָאה רעכלעוו ,װָאניטראמ .רעװ
 ?אלכיב סָאה יצ ,גערפ כיא .רעטײװ יג כיאמ :קידנעָארד רעמ כָאנ רָאפ רע
 טיפ ןא ,טינ טסעגראפ רע בא ,טסיסקראמ א נעמיוררט וצ טכער סָאד

 ןבאנפוא עדאבכעלקריווהאפ כיז ראפ קידנעטש םייחשטנעמ יד טלעטש נסקראמ
 :סקאו עכלעוו ,נבאגפוא יד נופ סקּוװ נופ סעצָארּפ א ןיא קיטקאט יד זא גוא
 "*?ײטראּפ רעד טימ נעמאזוצ

 :יש רימ טײג גגארפ עקידעריומ עקיזָאד יד נגעװ קנאדעג נייא מעד גופ

 ביז כיא לָאז גיהּוװ --- רָאנ טכארט כיא נוא ,בייל גרעביא טסָארפ א כרוד
 .גועראפיּפ רעטניה נטלאהאב נווּורּפ כיז לעװ כיא ,נטפאהאכ
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 טָאה -- ,'רוושרעטנוא נא נאראפ זוא עינַאמראהסוד גוא עינָאמראהסיד ,גשיווצ ,
 -כעלקריו נוא מיורמ נשיװצ עינָאמראהסיד נגעוו עגארפ רעד גכעיוקימ נבורשעג

 .ור נופ גנאג נכעלריטאנ םעד נגָאורעבורא נָאק םוורט נוומ, -- .װעראסימ םייק
 -רוטאנ םוש נויק נוחוװ ,נוהא ,טווז א נָא רָאג נפאכ נָאק רע רעדָא ,נשינעעשעג
  טגנערב לאפ נטשרע םעניא .נעמוק טונ לָאמנווק נָאק נשינעעשעג וד נופ גנאג רעבעל
 עוגרענע וד נקראטשראפ נוא גציטש רָאט נָאק רע ;נהָאש םוׂש נויק םוורמ רעד טינ
 .,כאז םוש נווק ָאטינ זיא נעמוורפט ענומ ענווזא נוא ..נשטנעמ נקידנטעברא םענופ
 .טרעקראפ רָאג עלופא .טפארקיטעּברא יד .גריזולאראפ רעדָא :עלפירקראפ לָאז סָאװ
 אוא פא נעמיורמ וצ טייקווופ גויק טאהעג 63 נצנאגנוא טלָאװ שטנעמ א נעוװ
 געזוצ נוא סיֹורָאפ נפיולראפ טווצ וצ םויצ נופ טנָאקעג םינ טלָאװ רע נעװ ,נפיוא
 סָאװ ,קרעוו גקיבלעז םענופ רליב עטקידטעראפ נוא עצנאג סָאד עיזאטנאפ ניוז טימ

 ביז כוא נָאק טלמעד--- ,טנעה ענייז רעטנוא כיז נדליבוצסווא נָא טצוא טשרע טביוה

 :שטנעמ םער נעגנווצעג טלָאװ סע עבוס-ביורט א ראפ סָאװ ,נלעטשרָאפ טינ טוולָאסבא

 םענוא נטעברא עקודנרעטאמראפ בוא עסיורג ּפָאס גזוב גרופרעד נוא .נעמענוצרעטנוא

 גשיװצ עינָאמראהסיד וד .נבעל נשיטקארּפ נוא טפאשנסיוו ,טסנוק נופ טיבעג

 "רעּפ עקידעמיורט יד ביוא ,נדָאש םוש נווק םונ טגנערב טייקכעלקריוו נוא מיורט

 נוא נווא מאוקרעמפוא כוז טקוק ,מוורט רוא בֹוא טסנרע רָאנ טביילג טייקכעלנעז

 לאלכיב טעברא נוא רעסעלש=טפול ערוא טימ נעגנוטכארטאב ערוא טכוולגראפ ,נבעל

 עכלעװא נאראפ זוא סע נעװ .עיזאטנאפ רוא נופ גנוכעלקריווראפ רעד רעביא כעלרע

 * ."עהושעק צלא זוא טלמעד ,טייקכעלקריוו נוא מיורט נשיווצ גנוריראב זיא סע

 .גוא ניא נאראפ קיניײוװ וצ ,קילנמוא םוצ ,ויא געמיורט ענימ עניוזא סָא

 םיז נסיורג סָאװ ,יד צלא ראפ רעמ נענייז גירעד קידוש גוא .גנוגעוואב רעזד

 :רָאֿפ יד ,"נטערקנָאק, םוצ "טײקטנעָאנ, רעייז פימ ,טייקרעטכינ רעיײז פימ

 ."םזיקע) גלאנעלטוא נוא קיטירק דעלאנעפ גופ רעייטש

 ?קיטײג ודנוא זיא עיצאזינאגרָא פיט א ראפ סָאװ 6

 :אּב "נאקפ:קיטקאט,,/ רעזהנוא זא ,רעזעל רעד טעז נטנָאזעג נּביױא מענופ
 ;אב רע ,םערוטש א וצ פורוצ נקידפעקיט םעד נענעקײלּפָא גיא טייטש

 םעד נופ גנורעגאלאב עקיטכיר, א גריזינאגרָא .וצ גנורעדַאֿפ רעד גיא טייטש

 ימאּב עלא נדנעװ וצ גנורעדָאֿפ רעד ניא ,שרעדנא ,רעדָא ,"גנוטסעפ סעניוס

 ײמ רעלגער א גריזיליבַא מ גוא גריזינאגרָא ,נביילקפיונוצ םא געגנו

 נומ גנורּפש ריא ראפ "ָאלעיד .באר, יד םכאלעגסיוא נבָאה רימ געװ .רעטיל

 :רעה טזָאלעג ביז טָאה םָאװ) מערוטש א גנעװ נעיירשעג יד וצ מזימָאנָאקע

 .ןיא ,(ייָאלעיר .ּבאר, נופ לטעלּב, נֹופ 6 רעמונ ניא רָאי 1901 לער ּפא עא

 :ענירטקָאד , ניא גנוקידלושאּכ ַא טימ ,ביז טייטשראפ ,זדנוא םא ,גלאפעגנָא יז

 עניוז עז ."קנארעג גפוורישונ א נופ גלאפכרוד, לקיטרא ,וועראסוּפ .וא .ד *
 .ב ,1804 רָאי נופ עבאגסווא ,48--46 .ז ,111 .ב ,1866 רָאי נופ עבאגסווא ,קרעוו
 | : | .דער .908--206 ז"ז ,ןע
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 וצ םודוצ א ניא ,וויוכ גרענָאיצוילאװער מעד גייטשראפ טינ ניא ,"טייקשיר

 םרעדגוװראפ טינ גטולכא? ,ביז טייטשראפ ,גכָאה ןדנוא ,לג.ד.א טייקיטכיזרָאפ

 םיש גיק םיג גבָאה עכלעװ ,נשטנעמ אב ?ליומ ניא נעגנוקידלושאב עקיזָאד ירד

 טסנוּמ ,"סעצָארּפ:קיטקאט, נקיניזפיפ א טימ ּפִֶא ביז גרעטאּפ נוא ּפיצנירּפ

 געגנוקידלושאּב עכלעזא סָאװ ,סָאד כיוא טרעדנוװראפ םינ ןדנוא טָאה סע יװ-

 רעד טםימ ?אלכיב כיז טיצאּב רעכלעװ ,נילשזעידאג טרעזאכעגרעביא טָאה

 :יטקאפ גוא עשיטאמארגָארּפ עטסעפ וצ גנופכאראפ רעשיטעטסעיאמ עמאס
 | .גפיצנירּפ עש

 :אּב גידשזטידאנ רעּבָא .רעביא טינ כיז םרעזאכ עטכישעג יד זא ,טגָאז עמ
 ,נװָאשטאקט יירטעג םריּפָאק גוא יז גרעזאכוצרעביא סעכיוק עלא טימי כיז טימ
 רעד גנעװ קידנעײרש ,"יירענערטרוטלוק ערענָאיצוילָאװער; יד קידנעלדיז

 ;ט:אטש , גשיפיצעפס א נגעװ ,"קָאל;עשטעװ םענופ יירעגנילקעג:מערוטש ,
 :אּב יד ,סיוא טזייװ ,מסעגראפ רע .לג ,ד .א "עיצוילָאװער-װערע נופ טקנופ
 שיגעעשעג רעשירָאפסיה א-גופ ?אנינירַא רעד בוא זא ,צנעטנעס עטסּוװ
 .םראפ א.ןיולּב מיא גופ עיּפָאק יד ןיא ,עידעגארט א כיז טימ רָאפ טלעמש
 :אקפ טימ נעװעג סט"ײרנעגצ ןיא סָאװ ,טכאמס יד גפאכראפ ןצ ןוגרּפ רעד
 :"עד, גופ םליח רעד םימ גרָאװעג טכעלקריווראפ זיא נוא ,סעשָארד סװָאשט
 --- נקַארשעג כעלקריװ טָאה רעכלעוו ,רָארעט אזא גוא ,רָארעט "נקידנקערש
 'רעווװיטאשיצסקע, םווָאשטאקט םעגיילק מעד רעּבֶא * ,שיטעטסעיאמ נעװענ זיא
 רע נעװ ,רע ןיא כעלרעכעפ סרעדנוזאּב גוא כעלרעכעל טעשָאּפ ןיא רָארעט
 ,טייללטימ יד נריִזיִנאַנְרֶא וצ יידיא גא טימ טצנאגרעד םרעוו

 רעפס ריא נֹופ סיורא טכָאװ---,נידשזעידאנ טּכיירש --- ,ייארקסיא, יד נעוו;ע
 רעד יװ ,געגנוניישרעד עניוזא) םָאד זא ,געזרעד יז טלָאװ ,יירערוטארעטיל גופ
 נעמַאטּפמיס גענייז (.ג.ד ,א 7 רעמונ ?ארקסיא, ניא רעטעברא מענופ ווירּב
 םטציא נדייר גוא ,"םערוטש א גבײהנָא כיז טעװ נכיגניא רָאג:רָאג זוא ,נופרעד
 פא גא גופ מעדעפ עריא טימ כיז טיצ עכלעוו ,עיצאזינאגרָא נא גנעוו .(810 !)
 נוא נעקנאדעג .עשיפעניּבאק גרעּפכורפ -- טסייה גנושייצ רעשיסור ניימעג
 :נָאלּפ רעכעלקילגמוא נא ראפ סָאװ ,קוק א עשז:טוט ."טעּברא עשיטעגיּבאק
 :ומ עיצאזינאגרָא  גוא רָארעט רעוויטאטיצסקע ,טײז נייא גופ :ןיא סָאד רעט
 .ףיונוצ ןיא "רעטנעענ כאסא  ןא ,גנונימ רעד טימ כיילגאב ,"טייללטימ יד
 ---געגגופייצ עקיטרָא יװ ,רעניימשא ,"נשערקנָאק רעמ,, םעד םורא כיז גביילק
 ;רֶא רעשיסור:ניימעגלא גא נגעו "טציא , ,גדייר זיא ,טײז רעמייווצ רעד נופ נוא
 ;ַָאּפ ווא רעטסָארּפ .ה .ד ,געקנאדענ עשיטעניּבאק גרעּפכורפ ססייה עיצאזינאג

 ,מפאמ וד נפאכראפ וצ סעצלַאװַאדָאראנ וד נופ נוונרּפ וד גסווא נונעל ווא ָאד *
 .דע ר .880--06 .ז ,דנאב גקיוָאד םעד .לגראפ



 מארגָארּפ נוא עיצאזינאגרָא ,קיטקאט .דראגנאווא סלא ייטראּפ רעד ראפ פמאק ,11 06

 :ופ גנולעטשקעווא עטיירּב יד , נוא !טעּפש ניוש ןיא "טציא, ,םדערעג רעטעש

 לגידשזעידאנ .? רעטסשרעעג ,טעּפש טינ ןיא סָאד --- ,"נעגנוטיצ עקיטרָא יד
 ;םיא , רעד נופ קיטסאט יד גוא טקנוּפדנאטש טעד טימרעד טכײלגראפ נוא
 גנעװ גדר ,סעסיימ עטסוּפ נענייז סָאד --- רָארעט רעווימאטיצסקע ;"ארק

 :;טטשקעװא רעטײ רב א יגנעװ נוא שײללטימ יד גופ דָארג עיצאזינאגרָא נא |
 .מוימָאנָאקע .נראפ ריט יד גלארּפפוא טסייה --- געגנופייצ עקיטרָא יד גופ גנול

 . גוֿפ עיצאזינאגרָא רעשיסור:ניימענקא רעכעלטייהנייא גא גנעװ גדייר פראד עמ
 ,טייצ רעד וצ זיב טראה טעּפש טינ זיא ריא גגעוו גדייר גוא ,נרענָאיצוילָאװעד
 .טערוטש רענעריּפאּפ גייק טינ גוא ,רעסעמע נא נבייהנַא כיז טעװ סע געװ

 י-געלג גיוק טונ רָאג גטפעשעג וד ודנוא אב נעניוז עוצאוונאגרָא כעווקימ ,,ָאי ,
 יי

 טעג טווילָאסבא ווא "ארקסוא, יד ,ָאו -- ,נורשועידאנ רעטייוו טבוורש --- ,עקוידנצ

 "ווו סָאד -- ,סעכווקיגורק ערעודנוא נופ עסאמ-טּפווה וד זא ,טגָאז יז נעװ  ,טכער

 רעטכיג בוז טלעטש רוא סָאװ ,טוג ווא סָאד ..רעלדנעטשפוא בוא עקולווווירפ נענ

 יא ה רעד זא ,נסעגראפ ייברעד סָאװ וצ רעבָא ,נטפערק ערעודנוא נופ עגאל וד רָאפ

 וד גוא אב וע טעװ רעבירעד זא נא רערעודנוא םונ כָאנ זוא נווט

 "גוב} נוָאֿפ כוז טעוװ רעו נוא עוצקא-גורק וד גבווהוצנָא נעװ ,נגער פ טינ

 -עטשעצ ,רעשוייכיטס נווז טומ נטערטסיורא טעוװ נוולא נוומאה רעד געװ ..-"נעוועט

 ,?רעטילימ עקודנעטש , סָאד נסיוטשּפָא ,נטערטעצ כָאד רע נָא ק ,טפארק רעקודנר |

 -רִא עשיטאמעטסוסיטסכעה א נגָארטוצנוורא נבוילקעג צלא כוו טָאה-עמ נכלעוו נוא .

 .(װיסרוק רעזדנוא) "נָאש וצ נזווװ אב םונ סע טָאה עמ .רעבָא ,עוצאזונאג

 ןיא גיומאה רעד, סָאװ ,ראפרעד עקאט !קינַאל עראברעדננוו א

 :וטש , א גנעװ נעיירש וצ קידנעטשנָא טינ גוא גולק טינ זיא ,"רערעזדנוא טינ

 גוא ,רעטילימ גקידנעטש גופ עקאטא נא זיא םערוטש א ?ײװ ,טונימ יד "מער |

 ניומאה רעד ?ײװ ,ראפרעד עקאט .ניומאה א נופ סיירפוא רעשייוכיטס ניק טינ

 :ינ טגנידאּבמוא זיא ,רעטילימ עקידנעטש סָאד נסױטשּפָא גוא גטערטעצ גָא ק
 טעּברַא רעזדנוא טימ גייטשפוא נשִיײביטס טער גגָאירעד "נזייוואּב , וצ קיט

 :געטש םעד גיא "עיצאזינאגרא עשיטאמעטסיס טסכעה א גנַארטנײרא, גֹופ

 :אנרָא אזא נ;ָארטוצנײרא "נזייוװאּב, גלעװ רימ רעמ סָאװ ,?ייוו ,רעטילימ נקיד

 טינ טעװ רעטילימ עקידנעטש סָאד זא ,כעקניישראוו זיא רעמ צלא ,טייקפריזינ

 ;וא םיֹורָאפ גפעטשקעווא כיז טעװ סע רָאנ ,ניומאה םענופ גרעװ גטַארטעצ

 ןא ,טנימ רע לייװ ,ראפרעד סרעטנַאלּפ נידשזעידאנ .ניומאה מענופ שָארעּכ

 ;עמונראפ טשרעמיולק זיא רעטילימ עטריזינאגרַא שיטאמעטסיס עקיזָאד סָאד

 .טײצרעדניא ,נימאה מענופ ּפָא םיא טסײר סע .סָאװ ,סניוזא סעּפע םימ

 צלא גֹוא רעקישיײזלא גא טימ כעלסילשסיוא געמונראפ סע ןיא שיטקאפ נעװ

 .לעװ ,טעברא טא טימ רָארנ .ה .ד ,עיצאפיגא רעשיטילָאּפ רעקידנעמענמורא

 יד סנײא גיא .פיונוצ טסיג בוא טרעטנעענרעד עכ
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 :ןהעטשעצ:קיניזטסוװאּב יד נוא גיומאה מענופ טפארק עקידנרעטשעצנשייכיטס

 טפראוו ,,גרעה עניימ ,ריא .עיצאזינאגרָא:נרענָאיצוילַאװער רעד נופ טפאהק עקיד

 :ַאבָאװס, עּפורג יד דָארג ?ייװ ,נטנוזעג א םא ּפָאק נקנארק א נופ םורא כָאד
 רָארעט םארגָאוּפ רעד גיא ניײרא טגָארט יז סָאװ ,טימרעד ,ייאד

 ,אנרֶא אזא נוא ,נטסירָארעט גופ עיצאזינאגרָא גא וצ עפוג טימרעד יז טפוד

 עיז גרעטנעענרעד נופ רעטילימ רעזדנוא גגוצענּפָא כעלקריו טלָאװ עיצאזינ

 רעכלעוו ,רערעזדנוא טינ ,נרעיודאּב םוצ ,כָאנ זיא רעכלעוו ,ניומאה נטימ

  ודנֹוא אֹּב קינײװ טנערפ רעדָא זדנוא אּכ ,נרעיודאּב מוצ ,םינ כָאנ טגערפ

 .םעיצקא:נירק יד גּבײהוצנָא יוזאיו נוא געװ ,מעד ננעו
 ניא נידשזעידאג רעטיײװ טלאה--.עפוג עיצזילַאװער יד נעזראפ נלעװ רימ ,

 ;:עג עקיטציא יד נעזראפ גכָאה ריס יװ טקנוּפ --- ,"ארקסיא , יד גקערש נייא

 יד ."פָאק גפא יינש יװ ,ןדנוא םא נלאפעגּפָארא נעגייז עכלעװ * ,נשינעעש

 ןדנוא טזײװאב ,עטכארבעג גביוא יר טימ גנודניבראפ ניא ,עזארפ עקיזָאד
 ;.ער ערע נופ טקנוּפדנאטש , גלעיצעּפכ םעד בנופ טיײקיניזמוא יד כעלױשנָא
 רעלעוצעּפכ רעד *".טכארטענסיוא טָאה ?אדָאבָאװס, סָאװ ,?עיצוילָאװ

 זיא י"פציא, סָאװ ,נירעד ,טעשֶאּפ גדייר לָאז עמ ביוא ,טיימטשאּב "טקנופדנאטש,

 טנייפ רעטסװעשַאכ ,א ,יוזא ּביוא ,כיז גטיירג וצ גוא נעריקכ וצ טעּפש ניוש

 םא גבײרש טפראדעג נעמ טָאה סָאװ ּבילוצ זיא -- ,"ירערוטארעטיל, גופ
 יצ ?"קיטקאט גוא *** עירָאעט גופ גנארפ גנעוו,.כעלטייז עטקורדעג "9

 .דע ר .רָאו 1901 גופ גשינעעשעג-גנולורפ וד נגעו ביז טדער ָאד *

 ו .עוצוולַאװער װערע ,02 טווז **
 טכיורעביא, נווז נוא נודשעזודאנ .ל טָאה עירָאעט נופ נגארפ רעביא ,וועגא פ**

 נענעכער םונ לָאז עמ בווא ,נבעגעג טונ טינרָאג טאמוק ?גנגארפדעורָאעט וד נופ
 גואקישט רעווז .?יצוילָאװער ווערע נופ טקנוּפדנאטש , םענופ ,נקודנגלָאפ םעד

 טנ/מָאמ רעודנוא רֹאפ טרולראפ נעמונעג ?שנאגנוא עדאונווטשנרעב וד,/ ;שזאסאפש
 -אדא רעה .טעװ וצ סנווצלא ואס .יװ ,טקנוּפ ,רעטקאראכ פראש ריא
 יראפ נווש טָאה עוורטס רעה זא ,:זייוורעד (.ױדער -- וקסװַארָאװ .וו) שטיווָאמ
 "אדא רעה םעד גענעקוולּפָא טעו עוורטס רעה ,טרעקראפ ,רעדַא ,נעדרָא נא טנוד
 יָאטבא ויא סָאד--,עוסומעה גוא גווגוצקעווא נויז םוקסאמ טינ טעװ נוא נשטיווָאמ
 טלָאװ סע .(110 .ו) "עיצוילָאװער רעד גופ ָאש-כאוו יד טמוק עס לייװ ,סנווצלא טויל
 -ימ טייקיזָאלגרָאז עכעלדנעמוא סנודשזעודאנ..ל גלָאמוצסווא רעטעליוּב געוועג רעווש
 טא, רעביהע ד ,"עיצוילַאװער ווערע, גא טרימאלקָארּפ נבָאה רימ .עירָאעט כעווק
 םָארא קוטלוגדנע נבעגנווא נסקַאדָאמרָא יד כוז טעװ יצ ,"סגווצלא טוילָאטבא
 וא ,םינ טקרעמאב מעכָאכ רעזדנוא נוא }!{רעקיטירק יוד סעיצווָאּפ וד גופ נגָאלשוצ
 -אעט נופ גטאטלווער וד גיוז קיטיונ זדנוא גלעוו ץיצוילָאװער רעד סאשעב דַארג)

 -ל א ר פ ערעייז טימ פמאק מעגעדוושטנא גא בילוצ רעקימירק יד טימ פמאק גשיטער
 יי : | !טעוציזָאפ עשיט



 ; שי = 25 }

 מארגָארּפ נוא עיצאזינאגרָא ,קיטקאט .,רראגנאווא סלא ייטראּפ רעד ראפ פמאק ,ןוִז 008

 גאסא טלָאװ ?"עיצוילָאװער ווערע גופ טקנופדנאטפש , גראפ זא ,טינ ריא טלאה

 ;צרק א טימ כעלטעלב עטקורדעג טנזיופ 199 גכענוצסיורא טסאּפעג רעמ

 | ,"!יײז גָאלש , :םורפוא

 םע רעװ ,רעד רָארג צלא גופ רעקינײװ טריקיזיר עיצץלָאװער יד געזראפ

 :ק א ט רעד נופ ייס ,מארנָארּפ רעצנאג גייז נופ ייס רעטנעצ עמאס ניא טלעטש
 :ָאמ עשיקלָאפלא יד ,טעברא;ריוינאגרָא רעד גופ ײיס ,קיט

 "וגראפ גענייז סָאװ ,גשטנעמ ."ארקסיא , יד טוט סָאד יװ ,עיצאטינא עשיטיל
 עכלעוו ,עיצאזינאגרַא גא נומ מעדעפ יד געלקיו טימ דנאפסור צנאג ניא געמ

 יד געזראפ טינ רָאנ טינ נּבָאה ,גנוטייצ רעשיסור:ניימעגלא נא נופ ביז טיִצ

 ,בעלגעמ יד ,טרעקראפ ,נבעגעג ןדנוא נבָאה ייז רָאנ ,נשינעעשעג עקידננילירפ

 ,סעיצארטסנָאמעד ענעי כיוא ייֵז גכָאה געזראפ םינ .ייז גגָאזוצסיױרָאפ טייק

 :ראפ * :"ארקסיא) 14 נוא 18 נרעמונ יד 'ניא נּבירשאּב נענייז עכלעוו

 טכילפ רעיײז קידנעמעגאב טפאהבעל ,יײז ניא טקילײטאב ביז נבָאה ייז ,טרעק

 גיא קידנפלעה נוא ניומאה מענופנייטשפוא נשִיייכיטס מעד םליהוצ נעמוק וצ

 עשיסור עלא ,גנוטייצ רעד גופ גנופטימראפ רעד כרוד .,טייצ רעקיבלעז רעד

 גריזיליטוא גנוא סעיצארטסנַאמעד עקיזָאד יד טימ ביז גענָאקאב וצ םירייוואכ

 יד כיוא ,נבעל גלעװ ייז ביוא ,נעזראפ טינ כיוא גלעוו יז .גנוראפרעד רעײז

 צלא נופ רעמ נוא צלא גופ רעירפ זדנוא נופ נרעדָאפ םעװ עכלעװ ,עיצוילָאװער
  שיטארקָאמעדלאיצַאס) גציטש וצ שינעטנעק יד ,עיצאטינא גוא טייקנראפרעד

 ;ייביטס רעד גנוטכיר א נּבעג וצ שינעטנעק יד ,טסעטָארּפ רעדיװפעי (גציטש

 יטסאּפ נגעק ייס ,טניירפ גומ גרעלעפ גגעק ייט יז קידנטיהּפָא ,גנונעוואב רעש

 | | | !טינָאס גופ סעק
 טגניװצ רעכלעװ ,טנעמונרא נטצעל מוצ נעגנאנעגוצ ,סוראיוזא ,נענייז רימ

 .עגלא גא מורא עיצאזינאנרָא נא נומ גאלפ גפא גייטשואב וצ סרעדנוזאב זדנוא

 נא רעּביא טעּברא רעמאזנימעג נופ םליה רעד טימ ,גנומייצ רעשיסוד:ניימ

 2דװע גײ ב יד נרעכיז טעװ עיצאזינאגרָא אזא זיופב ..גנוטייצ רעניימעגלא

 ,עיצאזינאגרָא רעשיטארקָאמעדלַאיצָאס א ראפ קיטיינ זיא עכלעװ ,טיי ק

 ;וא עקימראנדיישראפ עמאס יד ֹוצ םעקיט נסאפוצוצ כיז טיײקייײפ יד .ה ,ד -

 גדײמסיוא ,טײז נייא נופ נענעק ,םמאק גופ געגנוגנידאב עקידנרעדנע כיז ביג

 ענײז םימ רעּבירא שגעװ רעכלעװ ,עניוס א טימ דפעפ מענעּפָא גיא טכאֿפש א
 גמ נֹוא ,סעכױק עכא טקנוּפ גײא ניא גבילקעגפיונוצ טָאה רע נעװ ,סעכיוק
 עניוס נקיזָאד נופ טייקידווערעקנפינ רעד פימ כיז נצונאּב וצ ,טייז רעטייװצ רעד

 פא צלא נופ רעקינייװ ביז טכיד עמ ּוװ ,גאד גוא טרָאד םיא פא גלאפנָא נוא

 "ער--רעבאוָאפ גוא  סעיצארטסנַאמעד עשיטנעדומטס יוד גגעוו בוז טדער ָאד *

 .דע ה .841--8468 ז"ו ,{7 .ב ,קרעוו .ז ,רָאי 1 רעבאק
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 .יטראּפ יד געיוב וצ רעלעפ רעטסערג רעד געוװעג טכָאװ םע * ,יילאפנא נא
 םמאקנסאג א גוא סיײרפוא נא םא גנונעכערסיוא רעד םימ ןיולב עיצאזינאגרָא

 גפראד רימ ,"פמאק גקידנפיול געיוהג מענופ שראמפיורָאפ, נפא ןזיולב רעדָא
 ןצ טיירג נײז קידנעטש נוא טעּברא עקידעכָאװ רעזדנוא נריפ קידנעט :
 ;ליטש טימ נרָאירעּפ:סיירפוא נופ טייּבמוא מעד רעירפא געזסיױרָאפ ?ייװ ,,צלא)
 נעװ ,נלאפ ענעי ניא גוא ,כעלנעמוא טאמיק טפָא רעייז זיא גדָאירעּפ:דנאטש
 -ַאפ גקיזָאד םעד טימ נצונאּב ביז טנַאקעג טיג געמ טלָאװ ,כעלגעמ זיא סָאר

 טמוק טײּבמוא רעקיזָאד רעד ?ײװ ,עיצאזינאגרָא .יד נעיוּבוצרעּביא םא נעזסיור

 :ראפ לָאמוצ קידנעײז ,לענש ראּברעדנּוװ דנאל נשירעשרעהטסּבלעז א ניא רָאפ
 יד גוא .גראשטינאי עשיראצ יד גופ לאפנָא גקיטכאנאב נייא םימ ןיולב גחנוב

 ןֹופ םרָאפ רעד ניא םינ ?אלק גלעטשרָאפ כיז געמ םראה עפוג עיצװץקָאװער
 רָאנ ,(גענידשזעידאנ ,סיוא טזײװ ,כיז טמעלָאכ םע יװ) טקא םמענלצנייא גא
 רעקיגײװ רעדָא רעס א גופ גטײבמוא עלענש עכעלטע גופ םרָאפ רעד גיא
 רעד .דנאטשליפש נקראטש רעקינײװ רעדָא רעמ א גוא סיירפוא נקראטש
 רעד ,עיצאזינאגרָא:ײטראּפ רעזדנוא נופ טייקיטעמ רעד נופ טלאהניא:טנורג
 עכלעװ ,טעּברא אזא נײז רעבירעד פראד םייקיפעט ךעקיזָאד רעד גופ םוקָאפ
 ייס ,םיירפוא גקראטש עמאפ גופ דָאירעּפ גיא ייס קיטיײנ יא ,כעלנעמ יא ןיא
 "עשיטילָאּפ נופ טעברא יד :כעלמענ ,דנאטשליטש גטסלופ מענופ דָאירעּפ גיא
 ץלא טכיילאּב סָאװ ,אזא ,דנאלסור צנאג רעביא עטקינייראפ א ,עיצאטינא
 ;יזָאד יד נוא .נסאמ עטיירּב עמאס יד גיא טעטכירעג זיא גוא נַּבעֶל נופ נטִייִו
 נקיטניה םעגיא גלעטשרָאפ טיג כיז געמ געק םעברא עק
 יד .גנומייצ רעקידנעניישרעד טּפָא רעײז ,רעשיסור:נימעגלא גא נָא דנאלסור

 ץרענַאוצוולָאװער, -- ??גםווהנָא נעמ פראד סָאװ גופ, :12 רעמונ "ארקסוא, *
 גרעוו ,עיצוילָאװער ערע נופ טקנופדנאמש נפא םינ געווטש עכלעוו ,רעגערטרוטלוק
 .|) גודשזעידאנ טבוורש -- ?"טעברא רעד גופ טווקגנ נאל רעד נופ לעָאפסוג טינרָאג
 גמעבראסווא נענָאק טויג גלעוו רומ בווא ;גקרעמאב םעד כעווקימ גלעוו - .ףֹומ .(0

 ?םווא נווז טגנודאבמוא גלָאז עכלעוו ,נאלּפיריזונאגרא אזא ,קוטקאמ עשיטולַאּפ אזא
 ווז גלָאז טייצ רעבלעז רעד גוא גא טעברא רע גנאל צגנא ג א פא טנכערעג
 -םירג יד טע ברא רעקיזָאד רעד גופ עפוג סעצָארּפ גטי מ נרעכיו
 אב ןוווכ רוא גליפוצסווא נוא נטסָאּפ רֹוא סא נויז וצ ווטראפ רעזדנוא נוֿפ טייק
 -עשעג ור בופ גנאג גופ גנורעכיגראפ רעדיװמעי אב ,טייקטכירעגמוא רערו וועי
 -נאװא עשוטילָאּפ עקידעגָאלק ראפ טעשָאּפ גזוווסוורא כוז רומ גלעו -- ,נשיגע
 נעגעבער בבווהעגנָא גָא :טכענ נופ כיו טָאה רעכלעוע ,נודשזעידאנ רָאנ .נטסירויט
 ילאוצַאס רעד גופ לוצ רעד זא ,םעד גגעװו נסעגראפ גָאק ,טארקָאמעדכאוצַאס א ראפ

 -ואג רעד נופ געגנוגנודאבינבעל וד גשרעדנארעביא לאקידאר -- ווא עיטאיקָאמעד
 -סונ, ראבוָאלרעד טינ טארקָאמעדלאיצָאס א ראפ זיא רעבירעד זא ,טווהשטנעמ רעצ
 .םעברא רעד נופ שיוקגנ גאל רעד נגעוו עגארפ רעד נופ "נרעוו וצ לעָאּפ

 0 | : | ןיִגָעִל



 יי יי שי רעד חי חד: 7 יח ר אש 30 ןוג = עק , לא 222,654 או יג מא 5 כי 4,

 מארגָארּפ נוא עיצאזינאגרָא ,קיטקאט .דראגנאווא סלא ייטראּפ רעד ראפ םפמאק ,1 10
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 2וצ רעקיזָאר רעד םורא סיוא כיז גופ ניילא כיז טעדליב עכלעוו ,עיצאזינאגרָא

 295 גיז גטיירב גיא) רע טע ברא טי מס עריא נופ עיצאזינאגרָא יד ,גנוט

 .סיירג ,גײז עקאט טעװ ,(ריא רעביא גנטעברא עכלעוו ,יד עלא גופ ,.ה .ד ,טרָאװ
 . יד נוא שזיטסערּפ מעד ,דעװָאק מעד געװעטאר נופ נביוהעגנֶא ,צלא פא

 ,ילָאװער רעטסערג רעד נופ טנעמָאמ םעניא 'ייטראפ רעד נופ טייקירעשורעי
 גוא גנומיטשאב ,גנוטיירגוצ רעד טימ טקידנעעג גוא "עיסערמ ,ד, רערענָאיצ

 רנאטשֿפוא גטנפָאװאב גשיקל ָאפ87 א עא  גופ גנוריפכורד

 רנוא אֹּב לאפ גכע;נײװעג רעײז םעד רָאפ כיז טלעטש ,סעמעעּב עקאט

 רעד אב ,נטנגעג עכעלטע גיא רעדָא רענײא גיא לאפכרוד נקידנעטשלופ א נופ

 :טרֶא על א אֹּב טעּברא רעקידנרילוגער רענימעגלא גײ א גופ טײקנזעװּפָא
 סיירעּביא נא טימ טיילנאּב לָאמטּפָא גלאפברוד עניוזאנרעװ סעיצאזינאגרָא עק

 :ע;לא נא נופ שייקנזעוװנָא רעד אּב רעּבָא .מישָאדאכ ?יפ פא טעּברא רעד ניא
 נטסקראטש עמאס טאב ,נעװעג גונעג טלָאװ --- ,נעמעלא אב טעברא דועניימ

 נֹופ כעשעמ גיא נשטנעמ עשיגרענע ירד -- ײװצ א גופ טעברא יד ,?אפכרוד

 כעלזײרק עײנ רעטנעצ םענימענלא גטימ גדניבראפ ֹוצ יידעק ,נכָאװ עכעלטע
 יד נעװנוא--- ;טציא עליפא כינ רעײז ,טסּוװאּב יװ ,נעיימשטנא עכלעװ ,טנגוי
 ראפ נעמעלא אב ןיא ,לאפכרוד א נופ טדײל סָאװ ,טעברא עניײמעגלא עקיזָאד
 כָאנ ריא טימ ביז גדניּבראפ גוא נייטשצנא כעלזיירק עיינ גענַאק ,גגיוא יד

 : ..רעכינ

 גלעװ טציא .דנאטשפוא:קלָאפ א רָאפ כייא טלעטש ,טייז רעטיײװצ רעד נופ

 גטײרג גוא םיא נגעװ נטכארט גפראד רימ ןא ,נייז םיקסאמ עלא עמָאטסימ

 :נעצ רעד זא ,טינ כָאד נָאק עמ ?נטיירג כיז יוזאיװ רעּבָא .מיא וצ כיז
 נא גטײרגוצ םא -עטרע עלא גיא גשנענא נעמיטשאב לָאז טעטימָאק:לארט

 :אֹּב אזא טימ רע טכָאװ ,ק"צ א טאהעג עליפא נטכָאװ רימ נעװ !דנאטשפוא
 ,געגנוגנידאב עשיסור עקיטנייה יד אב טכיײרגרעד טינרָאג טוילָאספא גנומיטשי

 רעד םא כיז גופ נײלא סיוא כיז טעדליב עכלעװ ,נטנעגא צענ א ,טרעקראפ

 םינ טלָאװ ,גנוטייצ עניימעגלא יד נטײרּפשראפ נוא נלעטשקעוװא נופ טעברא
 רָארג טלָאװ יז רָאנ ,דנאטשפוא םמוצ גנוזָאל נפא "נטראוו נוא נציז,, טפראדעג
 ;ראו עטסערג יד טריטנאראג ריא טלָאװ סָאװי ,טעברא ערעלוגער- אזא גָאטעג

 טעּברא אזא עקאט .דנאטשפוא נא נופ ?אפ ניא גלָאפרעד נופ טייקכעלניש
 "א נסאמ עטיײרב עמאס יד טימ ייס נעגנודניבראפ יד טקיטסעפראפ טכָאװ

 -.רעהטסבלעז רעד טימ גרירפוצמוא גענייז סָאװ ,נטכיש עלא טימ ייס ,רעטעב

 ..טעברא ,אזא פא עקאט ,דנאטשפוא גא ראפ קיטכיװ יוזא זיא סָאד סָאװ ,גנוש

 ילָאּפניימעגלא יד גצאשוצּפָא קיטכיר טייֵקְיייִפ יד טעבראעגסיוא כיז טלָאװ

 גקיסאּפ א גכײלקוצסױא טײקוײפ יד כױא ,טסייה סָאד ,נוא עגאל עשיש
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 6111 !?נָאט נעמ פראד סָאװ

 עא טנרעלעגסױא טלָאװ טעברא אזא דָארג .דנאטשפוא גראפ טנעמָאמ

 עכלעז יד:נוא:ענייא םא קימטײצנייא כיז נפורוצּפָא סעיצאזינאגרָא עקיטרָא
 ,דנאלסור צנאג גקיורמּואּב עכלעװ ,נשינעעשעג נוא נלאפוצ ,ננארפ עשיטילָאּפ

 טײװ יװ ,רעשיגרענע כעלגעמ טײװ יװ "נשינעעשעג, עקיזָאד יד םא נרעפטנע
 .,בָאד ןיא דנאטשפוא גא גוא --- ,רעקיסעמקעווצ נוא .רעקיטראנייא כעלנעפ

 עמאס נוא רעקיטראניא עמאס ,רעשיגרענע עמאס רעד ,נעמונעג כָאט גיא
 :רא אזא דָארג .גנוריגער רעד קלָאפ נצנאג מענופ ""רעפשנע,, .רעקיסעמקעװצ
 ניא .סעיצאזינאנרָא ערענָאיצוילָאװער עלא טנרעלעגסיוא ,כעלדנע ,טלָאװ טעּב

 טייצ רעבלעז רעד ניא נוא עקידנעטשאב עמאס יד נריפ וצ דנאלסור נקע עלא

 יא עשיט קא ם יד נפאש עכלעו ,נעגנויצאּב עוויטאריּפסנָאק עמאס יד
 ;קעלָאק כעלגעמוא ןיא נעגנויצאּב עניוזא נָא גוא --- ,ייטראּפ רעד גופ םייה
 עקיטײנ ענעי נעמענָא גוא דנאטשפוא גא נופ נאלּפ םעד נעלדנאהאב ווצ ווימ
 רעטסגנערטש ניא נכילבראפ נמראד עכלעװ ,םיא .ווערע געלטימנגנוטיירגוצ

 : .שינמייהעג

 :וַצ רעשיפילַאּפ רעשיסור:נימענלא נא נופ נאלּפ, רעד ,טרָאװ נייא טימ
 :רא רעשיטעניבאק נופ טכורפ ניק כיז טימ רָאפ טיג רָאנ טינ טלעטש "גנוט

 .טימ נוא טייקשירענירשקָאד סימ טקעטשעגנָא נענייז עכלעװ ,נשטנעמ נופ טעּב
 טכעלש ביז נּבָאה סָאװ ,גשטנעמ נזיוועגסיוא כיז פָאה סָאד יװ) יירערופארעטיק
 רעשיטקארפ עמאס רער ןיא רע ,טרעקראפ ,רָאנ ,(טכארטעגניירא מיא גיא
 ,דנאטשפוא םוצ כיז נמיירג גוש כיילג :וא נסייז עלא גופ גּבײהוצנָא גאלּפ
 .עכָאװ רעזדנוא טונימ גייא ניק םא םייצ רעקיבלעז רעד גיא קידנסעגראפ םינ
 | .טעברא עקיטכיװ עקיד

 | | םולש ,
 ;טייד כיִז טלאפעצ עיטארקָאמעדלאיצַאס רעשיסור רעד נופ עטכישעג יד

 .נדָאירעּפ יירד פא בעק .

 ערָאי יד בכערע נא ,רָאי געצ א אֹּב מורא טמענ רָאָירעּפ רעטשרע רעד
 סע גוא נענאפשטנא זיא סע נעװ ,דָאירעּפ רעד נעוועג זיא סָאד .1894--+4
 :ָאמעדלאיצַאס רעד נופ מארנָארּפ יד נוא עירָאעט יד טקיטסעפראפ כיז טָאה
 געמ טָאה דנא?סור ניא גנוטכיר רעיינ רעד נופ רעגנעהנָא לָאצ יד .עיטארק
 :רא נא נָא טריטסיזקע טָאה עיטארקָאמעדלאיצַאס יד .נסנייא םימ גטסָאמענ
 נופ סעצָארַּפ םעד ,ייטראּפ עשיטילָאּפ סא ,קידנּבעלרעּביא .גנונעוװאּב:רעטעּב
 .גנולקיווטנא רעלענָאירּבמע

 יד ,1898--1804 ,רָאי ריפ---יירד טורא טמענ רָאירעּפ רעטייװצ רעד
 עכעלטפאשלעזעג א יװ ,טלעװ סטָאג םא כיז טזײוװאה עיטאהקָאשעדקאוצָאס



 מארגָארּפ נוא עיצאזינאגרָא ,קיטקאט .רראגנאווא סלא ײטראּפ רעד ראפ פמאק .111 612

 .ײשראּפ עֶׁשיטיִלָאּפ א יװ ,נסאמ:קלָאפ יד גופ גייטשפוא גא  יװ ,גנונעוואב
 טיקלענש רעד טימ .רעטלע:לגניי נוא טייהדניק נופ דָאירעּפ רעד --- ןיא סָאד
 רעד נופ טייקטריסערעטניראפ עניימעגלא יד ביז טיירּפשראפ עימעדיּפע גא נופ
 .רעטעּברא יד וצ נייג נטימ נוא מזיקלָאפ םעד גנעק פמאק נפימ צנעגילעטניא
 'ד ,גקירטש יד טיט רעטעברא יד נופ  טייקטריסערעטניראפ עניימעגלא נא
 עגנוי רָאג --- רעריפנָא טייהרעמ יד .נגלָאפרעד עלאסָאלָאק טכאמ גנונעוואמ
 גקירָאי;קיסײרד:נוא.פניפ, םענעי טבכיײרגרעד טינ טיײװ גבָאה עכלעו ,נשטנעמ
 זיא ,יקסװָאלײכימ .ג 'ה מעד טבודעג ביז טָאה ,רעטלע אזא סָאװ ,יירעטלע|

 ראפ סיורא כיז יז נזיװ ,טיקננוי רעײז קנאדא .צענערג עכעלריטאנ א םסעּפע
 ביג ראברעדנוװ נעײג יז נוא טעברא רעשיטקארּפ רעד וצ .טיירנעגוצײטינ|
 ײז אב ןיא םעברא רעד נופ טסעמראפ רעד רעבָא .ענעצס רעד גופ ּפָארא|

 :ָאװער נּבױהעגנָא נּכָאה ייז נופ ליפ ,רעטיידּב א רעײז געװעג ?לייטנפסדעמ
 :ירפ רעד ניא ביז ןּבָאה עלא טאמיק .סעצלָאװָאדָאראנ סלא נעקנעד רענָאיצויל

 .ןה ןָאזּפָא רעד .רָארעט נופ נדלעה יד ראפ .טקוּבענ גנוקיצטנא טימ טגנוי רע

 טָאה עיצידארט רעשידלעה רעקיזָאד רעד נופ קורהנייא גנקידנרעּביױצאּב םענ
 עכלעוו ,נשטנעמ יד טימ סיירנייא נא טימ נעװעג טיילנאב ןיא ,םמאק טסָאקעג

 .גוא "אילָאװ אואנדָאראנע רעד נבילב ײרט טלָאװעג ןזײרּפ נדעי מוא גבָאה

 טָאה פמאק רעד .טצעשעג כיוה גכָאה גטארקָאמערלאיצָאפ עגנוי יד עכלעוו
 ,נעגנוטכיר  ײלרעלא נופ קרעװ עלאגעלמוא נענעײל ,נענרעל ביז געגנּוװצעג
 םא ענעגיוצרעד .מזיקלָאפ גלאגעפ נופ גנארפ יד טימ נעמענראפ כיז קראטש.
 :עברא רעד גיא נעגנאגעג גטארקָאמעדפאיצַאס יד גענײז ,טסאק גקיזָאד מעד
 עירָאעט רעד נגעװ טינ קידנסעגראפ םינ "טונימ- גײא ניק םא , ,גנוגעוואב:רעט
 רעד גגעװ טינ ,טכיל נלעה טימ טניישאב ײז טָאה עכלעוו ,מזיסקראמ נופ
 ײטראּפ רעד נופ גנודליּבסיוא יד .גנושרעהשסבלעז יד נפראוווצּפָארא עּבאנפוא
 רעבלעז רעד גיא נוא עטעליוב עמאס יד געװעג זיא * רָאי 1898 ננילירפ ניא
 .נקיזָאד םעד נופ :נטארקָאמעדלַאיצַאס יד גופ טאפ רעט צ ע5 רעד םייצ

 : , יד | : .דָאורעּט
 רָאי 1807 ניא ,נעזעג נבָאה רימ יװ ,טיירגעגוצ טרעװ רָאירעּפ רעטירד רעד

 1808 ניא דָאירעּפ נטייווצ מעד נטייבראפ וצ פא סיורא קיטפינדנע טערט גוא
 ,גנולאפעצ גופ ,גנורעטילּפשעצ נופ דָאירעֿפ א --- זיא סָאד .(?---1898) רָאי

 יד ביז טכערּב גשטנעמ אּב זא ,יוזא טפערט טנגוי רעד ניא .נעגנולקאוו נופ
 נופ עיטאהקָאמעדלאיצַאס רעשיסור רעד אב כיוא כיז טָאה יוזא טָא .עמיטש

 .ם"ארסר רעד נופ רָאפנעמאזוצ רעטשרע רעד געמוקעגרָאפ זוא 1808 טראמ נוא *
 ,ח שור
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 -גולק נּביוהעגנָא טָאה יז ,עמיטש יר גכערּב נּבױהעגנָא דָאירעּפ גקיזָאד םעד

 .ָאקַארּפ גוא עווורמס גרעה יד נופ קרעװ יד גיא ,טיז גיא גופ -- ,שלאפ נעֹנ

 .אצ יא ,| אב -- טײז רעטײװצ רעד גופ ,וועיאידרעב נוא ווָאקאגלוב ,שטיװָאּפ

 טָאה טעזדנַאלבעג רעבָא .גווָאניטראמ נוא ניקסועשטירק .ב אב ,.מ ,ר גוא

 יד :רעריפנָא יר ןיולב גענייז קירוצ נעגנאגעג גוא רעדנוזאב רערעדעי נעמ

 עלאסָאלָאק טכאמעג רעטײװ טָאה גוא גסקאוועג רעטײװ זיא עפוג גנונעוואב

 ;רא נטכיש עײנ טּפאכראפ טָאה פמאק רעשיראטעלָארּפ רעד .סיורָאפ טירש
 רעד גיא קידנקריװ ,דנאלסור צנאג רעביא טײרּפשראפ כיז טָאה גוא רעטעב

 טסײג נשיטארקַאמעד מענופ גנובעלאב רעד פא כיוא טקערידמוא טייצ רעבלעז |

 .:נורעקלעפאּפ רעד נֹופ גטכיש ערעדנא ניא נוא םפאשנטנעדוטס רעד ניא
 . .טײרב רעד גגעק גטָארפעגּפָא ןיא רעריפנָא יד נופ רעדיװ טייקיניזטסוװאב יד

 גטארקָאמעדלאיצַאס יד נשיװצ ;גיטשפוא נשויכיטס מענופ טפארק נוא טייק
 סָאװ ,רעוט גופ .דָאירעּפ רעד --- דָאירעּפ רעטיײװצ א טרינימָאד ניוש טָאה

 ;'ה רעשיטסיסקראמ יירעלאגעל, רעד פא זיולּב טאמיק גרָאװעג גגיוצרעד גענײז

 יד ייז נופ טרערָאפעג טָאה סע טיײקיניזפסנוװאּב דעמ סָאװ נוא ,ניילא רוטארעט
 :עמיל "עלאנעל ,עקיזָאד יד טָאה רעקיניײװ צלא ,עסאמ רעד נופ טייקשיײכיטס

 רָאנ שינ כיז נגעלפ רעדיפנָא יד .גנוטיירגוצ אזא ראפ נײז גונעג טנָאקעג רושאר
 טײהירפ,) םכיזגיה רעשיטערָאעפ רעד גיא יס קילעטשרעטניה גזײװסיורא

 ּבָאה יז רָאנ ,("יירעראטסוק, יד) רעשיטקארּפ רעד גיא ייס ,("קיטירק נו
 עקידנעננילק,כיוה יילרעלא טימ טײקנעגאטשענּפָא רעיײז נקידייטראפ טוװּורּפעג

 .רערט זיב נֹרעוו טקירעדינרעד םנעלפ םמזיטארקָאמעדלאיצַאס רעד .גנטנעמוגרא |

 :עלשכָאנ יד כרֹוד ייס ,רעלאגעל רעד נופ נטסינאשנערּב יד כרוד ייס ,מזינָאינוי

 :ןֶא טָאה ?ָאדערק ,, גופ מארגָארּפ יד .רוטארעטיפ רעלאנעלמוא רעד נופ סדעּפ

 :ָאס יד גופ י"יירעראטסוק, יד נעװ סרעדנוזאּב ,נרעװ טכעלקריוװראּפ גביוהעג

 ערענָאיצװילַאװער יד נופ גנובעלפוא נא נפורעגסיורא טָאה גטאדקָאמעדלאיצ

 | .געגנוטכיר עשיטא-קָאמעדלאיצַאסײמינ

 יונעג וצ כיז ּבָאה כיא סָאװ ,נפראוופוא כימ טעװ רעזעל רעד ּביוא ,טָא זיא
 .באר , יד :פורעד נרעפטנע כיא ?עװ ,?ַאלעיד .באר, א סעּפע טימ נעמונראפ

 .:ובטָאה יז לי ,ראפרעד גנוטיידאּב "עשירָאטסיה, א נעמוקאּב טָאה ?ָאלעיד

 :עּפ נטירד נקיזָאד מעד נופ"טסיײג , מעד כיז גא טלגיּפשענּפָא צלא נופ רעמעל
 נוא םיקסוועשטירק יד עקאש רָאנ ,,מ .ר רענעטלאהעגסיוא רעד טינ ,דָאיר

 נא םא טנַאקעג נּבָאה ,טניװ נפא רעגויקפ א יװ ,כיז נעיירד סָאװ ,םווָאניטראמ

 .דע ר .נושנאווא .וו *
 קאזו מער :טרָאװכורּפש גשישטיוד גטומ נרעפטנע  טנַאקעג כיוא טלָאװ םוא **

 וד רַאנ ,"ָאלעוד .באר, יד זוולב .טונ .געמ טנוימ לוייא מער גוא נעמ טגָאלש/



 מארגָארּפ נוא עיצאזינאגרָא ,קיטקאט ,דראגנאווא סלא ייטראפ רעד ראפ פמאק ,}1 014

 ט"קטיידנ יד ,נעננולקאוו יד נוא טײקטרעטילּפשעצ יד גקירדסיוא נפיֹוא גמכע

 רָאנָאקע , םעד עּכאנעל ייס' ,"קיטירק, רעד עּבאגעל ייס סעכַאנאה םא נײג וצ

 וצ גנוטכאראפ עשיטעטסעיאמ יד טינ ,מזירָארעט םעד עּבאנעל ייפ ,"מזימ
 טלאראכ ןיא "טוילָאסּבא, םענופ רעגנעהנָא נא סעּפע דאצימ קיטקארּפ רעד

 2נװ2ק נופ גנוקינייראפ יד דָארג רָאנ ,דָאירעּפ נקיזָאד םעד ךאפ שיטסירעפ

 טינ ,טײקיזָאלגרָאז רעשיטערָאעט רעקידנעטשלופ טימ םזיציטקארּפ נכעל

 :עמונראפ כיז נּבָאה "רעטרעוװ עסיורג, יד גענעקײלּפָא נטקעריד נטימ יוזא
 :טפאשנסיװ רעד :;ײז נויזיראגלנװ םימ יװ ,דָאירעּפ נקיזָאד מענופ גדלעה יד

 /ערענָאיצילַאװער עטצנאנראפ א נייֵז ןצ טרעהעגפוא טָאה מזילאיצַאס רעכעל

 טָאה עמ נכלעװ וצ ,שימעג א ניא גרָאװעט ט?דנאווראפ זיא רע גוא ,עירָאעט
 רעד ;כוּבנרעל נשישטייד מעיײנ רעדיװטעי גופ טײיסיפפ נּבעגעגוצ ""יירפ,

 ,רערעטײרב צלא וצ סיױרָאפ נסיױטשעג םינ טָאה "פמאקנסאקק, גנוזָאל

 ,לטימ:גנוקיוראּב א יװ טנידעג טָאה רע רָאנ ,טייקיטעט רעשיגרענע רעמ צלא

 ;"נשיטילָאּפ גמימ' גדנוּבראפ טסעפ בָאד ןיא פמאק רעשימָאנַאקע רעדע ?ײװ

 -טכאלש א גפאשאּב וצי פורוצ א יװ ,טנידעג טינ טָאה ייטראּפ א נופ. יידיא יד

 :ער, א םעּפע טקיטכעראּב טָאה יז רָאנ .,נרענָאיצוילָאװער נופ עיצאזינאגרַא
 "'עשימארקָאמעד , גיא ?יּפש:רעדניק א נוא -יירָעראולעצנאק ערענָאיצויכָאװ

 ' , .סעמרָאֿפ

 ;עפ רעטרעפ רעד נָא ביז טבייה סע גוא רעשירד רעד ביז טקירנע סע געװ |

 -- ;(?!נָאמיס ליפ ברוד נאראפ סלאפנלא ניוש זיא מיא פא גָאזנָא נא סָאװ) דָאיר

 כעד ניא רעּבירא ָאד רימ נעײג טיּבעג:עטכישעג מענופ .טיע רימ גסייװ :

 ,טסעפ נּבַײלג רימ רעּבֶא .טפנוקוצ רעד נופ ןײװליײפ ,טראוונגעג נופ םיבעג

 :שירעגירק מענופ גנוקיטסעפראפ רעד וצ נריפ טעװ דָאירעּפ רעטרעפ רעד זא

 א סיורא עיטארקָאמעדלאיצַאס עשיסור יד טעװ םיזירק מעגופ זא ,מזיטקראמ

 ?ןמרָאּפָא דראגרעירא םעד "נטייּבמוא פא, זא ,עקיטפערק א גוא עטקיטסעפראפ

 2יצוילָאװער עמאס מענופ רהאגגאווא רעכעלקריוו רעד גטערטסיורא טעװ גטסינ

 | ,םאלק גרענָא

 כעגײמעגפא גא קידנכאמ נוא "טייּבמוא , אזא וצ פורוצ-א .נופ ניז וכעניא

 רער פא רימ גענָאק ,גרָאװעג טגָאזעג גביוא זיא סָאװ ,םעלא מעדה נופ ?קאכאס

 :רעפטנע גצרוק א נבעג ?נָאט נעמ םראד סָאװ ;עגארפ

 .דָאירעּפ גטירד טלכד גרידיווקיל|

 ;גרָאי /1902--1

 גריפראפ 'טזָאלעג םוו טָאה רעקיטע רָאע ט נוא רעקיטקארפ עסאמ עטיורב

 "ווכוטס גגעװ עגארפ רעד גוא טרעטנַאלּפעג ביז טָאה ,/קיטירק , רעשידָאמ רעד נופ

 -סונָאונוי-דערט נפא גשיטארקָאמעדלאיצָאס םענופ נגָאלשעגּפָארא ביז טָאה ,טוּוקשִו

 .גבאגפוא עלעגָאוצאזונאגרָא בוא עשוטולָאּפ ערעזדגוא גווטשראפ גשוט
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 615 1 .ר".ס ד גירק נקידסענָאמכארנָא גוא מענעדיישטנא נא גרעלקרעד .ד-.ס יד פראד סָאװראפ

 נרעלקרעד עיטארלָאמעדלאיצָאס יד פראד סָאװראפ
 יד גירק גקידסענָאמכארנָא נוא מענעדיישטנא נא

 .ןברענַאיצילַאװער-נטסילאיצָאס
 ,קנאדעג גכעלטפאשלעזעג רעזדנוא גיא גנמערטש יד ?ײװ ,ראפרעד (

 טקור ,"ערענַאיצװילָאװער-שיטסילאיצַאט , געמָאנ גרעטנוא טנאקאב ןיא סָאװ

 .איצאנרעטניא רעקיצניא רעד גופ טקורעגּפָא כיז טָאה גוא ּפִא שיטקאפ ביז

 זיולּב םריטסיזקע עכלעװ ,טזילאיצָאס גרענָאיצילַאװער גופ עירָאעט רעלאנ
 . ;לאּפש רעסיורג רעד גיא .םזיטקראמ טענופ .ה ,ד ,טײצ רעקיטציא רעד גיא

 .סינוטרָאּפָא נא םא עיטארקָאמעדלאיצַאק רעלאנָאיצאנרעטגיא רעד גופ גנוט
 עקיזָאר יד טָאה ערענָאיצוילָאװעד גוא (סע ססיײה ""עשינאינייטשנרעב,) עשיט
 ראבזָאלרעדפינ נא עטמיטשאקמוא טולַאסּבפא נא נעמונראפ ;גנומערטש
 ראפ םזיסקראמס םעד קידענענעקרענא ,נלומש יײװצ גשיװצ עיציזָאּפ עקיבלאה

 טנורג גפא (09 טײז ,2 רעמונ ,"ויצוילָאװער יוקסור קינטסעװ,,) ""טלקאוועג;
 .ריא גופ קידנגָאזוצ ,גיילא קיפירק רעשיטסינוטרָאּפָא-זאושזרוב דעד גופ זיולב
 נא םויסקראמ םעד "גקוקרעביא) נפיוא םענעגײא נא םא גוא יינספא םייז

 .שארטס גקיזָאד סעד נליפוצסיוא יידעק ,טשיגרָאנ טוילָאסּבא קידנעוט םינ
 .גָאזוצ םענ

  .תליה טערפ גנומערטש ערענָאיצילַאװעד:לאיצַאס יד ?ייװ ,ראפרעד (2

 .כעלטפאשלעזעג נשיסור מעניא גנופכיר רעקידנשרעה רענעי נגעק ּפָא זָאל

 :ךעּביא ,עשיטסיקלָאפ:לארעּביל נרעװ נפורעגנָא פראד עכלעוו ,קנאדעג נשיטילַאּפ

 גטלא גצנאג םענופ נוא "אילָאװ איאנדָאראג , רעד גופ רעלעפ םעד קידנרעזאכ

 יד גרענָאיצװילַאװער;נטסילאיצַאס יד םינ נעעז ,לאלכיּב םזילאיצָאס נשיסור
 :ָאד רעד נופ טייקכעלכערּפשרעדיװ עכעלרעניא ?וא טייקנכָארקעצ עקידנעטשלופ
 טיבעג םעניא גנופאש עקידנעטשבלעז רעײז גצענערגאב ײז גוא גנוטכיר רעקיז
 ;ילָאװער א נלעטשוצ נכאפניא גטימ קנאדעג גרענָאיצוילַאװער גשיסור גופ

 רעד ,עמכָאכ רעשיפסיקלָאפ:?ארעביל רעד נופ עריוט רעד וצ עזאדפ ערענָאיצ
 עשיטערָאעט יד גסירעגרעטנוא לָאמ נטשרע םֹוצ טָאה מזיסקראמ רעשיסור

 ריא טקעדענפוא טָאה ,גנוטכיר רעשיטסיקלָאפײלארעּביל רעד נופ סעדיוסעי
 א גריפ נבױהעגנָא טָאה ,טלאהניא-גסאקק גמכעלרעגריבנייקק גוא גזאושזרוכ
 א סָאװ ,גופרער קידנרעװ לעָאּפסינ טינ ,יז טריפ נוא ריא גנעק עמַאכלימ
 גיא רעּבירא ןיא נטסיסקראפ' (עשיטסינוטרַָאּפָא==) עשיטירק נפיוה רעצנאג
 געמונראפ גבָאה גרענָאיצװלָאװער-נטסילאיצָאס יד רעכָא .רענאל נשירענגעק
 :יא) עיציזָאּפ א עמָאכלימ רעצנאנ רעקיזָאה רעד ניא געמענראפ גוא



 מארגָארּפ גוא עיצאזינאגרָא  ,קיטקאט ,דראגנאווא טלא ייטראפ רעד ראפ פמאק .ןז 2

 לָאמארעדיװ .כיז קידנצעזקעװא ,טעטילארטיינ גכעלשנייפ נפ (?אפ גטסעּב

 :יא נּבָאה יז נכלעװ נופ) מזיסקראמ נשיסור מעד נשיווצ נלןטש ײװצ גשיווצ
 ,ָאס:יזאװק רעד גוא (כעלקיטש עגעסירעגּפָא עקידכעבענ ןיולב געמונעגרעב

 | .גנוטכיר רעשיטסיקלָאפ:לארעּביל רעשיטסילאיצ

 ,םיצנירפ רעקידנעטשלופ רעגעזיװעגנָא גּביוא רעד בילוצ ?ייװ ,ראפרעד (3
 ?אגרעטניא גופ נגארפ יד ניא גרענַאיצילַאװער-נטסילאיצַאס יד נופ טיײקיזָאל

 .םינ נענעקרענא יז רעדָא טינ יז נעייטשראפ ,מזילאיצַאס גשיסור נוא נלאנָאיצ
 ײז .פמ א קג ס א? ק גופ ּפיצנירּפ גרענָאיצילַאװער.כעלקריװ גקיצניא םעד

 שיטסילאיצָאס םעמעעּב נֹוא רענָאיצילַאװער כעלקריװ זא ,טיג נעייטשראפ
 .וצ טסיג עכלעוו ,ײטראּפ יד ןיולב גייז דנאלסור גקיטיצטנייה םעגיא נָאק

 ,גנוגעװאב-.רעטע ברא רעשיסור רעד טימ טזילאיצַאס םעד םיוג
 ,מיירב רערעסערג א טימ צלא גוא טפארק רערעסערג א טימ צלא טרעװ סָאװ
 -יצאב יד .מזילאטיּפאק נשיסור גנקידנעלקיװטנא כיז םעד גופ גריובעג טייק

 זיא גנוגעואב:רעפעברא רעשיסור רעד וצ גרענָאיצילַאװער,לאיצַאס יד גופ גנּו

 .עקיזָאד יד ,?שָאמעל ,נעװ נוא עשיטנאטעליד:שירעיושוצ א נעװעג קידנעטש
 ,מזימָאנָאקע פא (סקּוװ גלענש-ראּברעדנוװ נופ) גרָאװעג קנארק זיא גנוגעוואּב
 םעיקימ טיײרפעג ןײב ,טײז גײא גופ ,גרענָאיצוילַאװער-?איצַאס יד כיז נכָאה

 גרעװש גוא םעיינ נרעּביא טעּבראעג נּבָאה עכלעוו ,נשטנעמ יד נופ גרעלעפ יר

 גּֿבָאה ,טייז רערעדנא רעד גופ גוא ,נסאמ:רעטעּברא יד נקעווצפוא נעיניא
 ,טזויסקראמ גרענָאיצוילָאװער םעד רעדער יד רעטנוא סנקעטש גפרָאװעג ַײז
 גנעק םמאק א טריפעגכרוד כײרגניז טָאה גוא גריפ נביוהעגנָא טָאה רעכלעוו

 גנוגעואב-רעטעברא רעד וצ גנויצאב עקיבלאה יד .מזימָאנָאקע גקיזָאד םעד

 רעד קנאדא גוא ,ריא נופ כיז נקיטייזאּב נשיטקאפ םוצ כעלדיימראפמוא םריפ

 מיש ניק נרענָאיצוילָאװער:לאיצָאק ייטראּפ יד טינ טָאה ;גוקיטייזאּב רעקיזָאד

 ,םאלק גבעלטפאשלעזעג גייא ?ייק פא נָא םינ כיז טראּפש יז .םיִזאּב  נלאיצַאס
 צנעגילעטניא עקיטפאהדנאטש.טינ עּפורנ .א סאלק גפורנָא םינ גָאק עמ ?ײװ

 .מײקיזָאלּפיצנירּפ נוא טײקנעמּגושעצ ריא 'םייקטיירּב, נָא טפור עכלעוו
 רעשיטסילאיצַאס רעד וצ ?טיב טימ ביז קידנעיצאב .לייוו ,ראפרעד (4

 סָאמ רעכיילג א יא נוא לָאמ א פא גראּפשנָא ביז קידנלעװ נוא עיגָאלָאעדיא

 טריפ ,םוטרעױּפ נפא יא ,טאידאטעלַארּפ גפא יא .,צנעגילעטניא רעד טא יא

 .ּפָאמוא) כעלדיימראפמוא עפוג םימרעד גרענָאיצילָאװער-?איצַאס ייטראפ יר

 :ופ גנופאלקשראפ רעשייידיא גוא רעשיטילָאּפ רעד וצ (גליװ ריא .גופ קיגנעה

 ,עיטארקָאמעד רעזאושזרוב רעשיסור רעד אּכ טאיראטעלָארּפ נשיסור םענ |
 רעד גיא כיז נעײרד נוא נעװעטאמָאלּפיד סָאד ,עירָאעט וצ גנויצאּב:לטיּב יד

 יא כעלדיימראפמוא טליּפש עיגָאלָאעריא רעשיטסילאיצַאס רעד וצ גנויצאּכ



 6 0 ? ,ר",ס יד ה גירקי נקי .דסענָאטכארגָג בוא םענעדיישטנא נא נרעלקרעד .ד",ט יד פראד סָאװראפ

 ;וםור סָאד נוא צנעגילעטניא עשיסור יד .עיגָאלָאעדיא רעזאושזרוּב רעד טנאה

 .עלָאדּפ גמימ גב יל גר א פ גרעוו סָאװ ,נמכיש עלאיצַאס סלא ,מוטרעוּפ עש

 :ארקָאמעד:ואושורוּב רעד ראפ רָאנ ראּפשנָא נא ניײז נענָאק ,טאיראט

 סיורא טגנידאּבמוא טגנירד סָאװ ,קנאדעג ארָאנ טינ יא סָאד גגעװאב רעשיפ
 ?יצודָארּפ רעניילק רעד ,לשָאמעל ,רעכלעװ שיול) ערעק רעצנאג רעזדנוא גופ

 . :יבשזעכעלא טסײרעצ רע ?פיוו פא ,רענָאיצוילָאװער ליפיוזא םא רָאנ ןיא רעד
 טײג גוא מזילאטיּפאק נוא טפאשפשריושעריוכס נופ טפאשלעזעג רעד טימ סענ

 ביוא םעד צוכא זיא סָאד ;ניינ --- (טאיראטעלָארּפ םענופ םייז רעד פא רעבירא

 טנעמָאמ א ניא נוא .טציא ניוש נליפ נָא ביז טּבייה סָאװ ,טקאפ רעטקעריד א
 טינערעקרעביא רעד כָאנ גנרָאמ פא נוא שינערעקרעביא רעשיטילָאּפ א נופ

 א כאסא טימ בָאנ גליפ גזָאל כעלדיימראפמוא טקאפרעקיזָאד רעד כיז טעװ

 :םנא ענעינופ ענײא ןיא מזיראנָאיצילַאװערלאיצַאס רעד .טפארק רערעסערג
 נֹוא טיקיטפאהדנאטשסינ רעשייידיא רעכעלרעגריכניילק רעד נופ געגנוקעלּפ

 -לאיצָאס יד עכלעװ גגעק ,מזילאיצַאס םמענופ עיצאזיראגלוװ רעכעלרעגריבנייקק

 | .גירק םענעריישטנא נא נריפ קידנעטש טעו נוא םראד עיטארקַאמער

 עכלעוו ,נעגנורעדָאפ עשיפאמארגָארּפ:שיטקארּפ ענעי ניוש ?לײװ ,ראפרעד (9
 -םיורא ;גנַאז טינ לעװ כיא --- נזיוואב גכָאה גרענָאיצוילָאװער:נטסילאיצַאס יד

 :ןעטשלופ טימ טסעלּפשנא ניֹוש נּבָאה ,נקרעמנָא :שטָאכ גייז לָאז רָאנ ,נלעטש
 .קארּפ רעד ניא פגנערב סע נרָאש נלאסָאלָאק א ראפ סָאװ ,טייקרָאלק רעקיד

 ערארנא יד ,לשָאמעל ,גנוטכיר רעקיזָאד רעד נופ טײקיזָאלּפיצנירּפ יד קיט
 איאנָאיצוילָאװער , 8 רעמונ םעניא גפרָאװעגנָא זיא עכלעוו ,מומינימײמארגָארּפ
 יד נשיװצ נפרָאװעצ ןיא ;גגָאז ןצ נעװעג רעקיטכיר טנָאװ רעשפע) "איסָאר
 ניא ,םנטשרע ,טריפראפ ,(?מזיקלָאפ רעזדנוא גופ סעכַאנאה ענעשָארדעגסיױא

 ;ילאיצָאס יד -- "מומיניִמ , א מיא קידנגָאזוצ ,מוטרעוּפ סָאד יא סעָאט א
 ;טסּבא םיא ניא קידנצנאלפנייא ,סאלק:רעטעּברא מעד יא ,דרע רעד נופ עיצאז
 :פ רעטקאראכ גכעלקריו םעד גנעװ נעננולעטשרָאפ עקיטכיר ניק טינ טויק
 א ןיולב גריטעמָארּפמָאק ננָאזוצ עקיניזטכײל עניוזא .גנוגעוואב רעשרעיוּפ רעד
 גכעלטפאשנגסיוו םענופ ערעל יד טארפיב נוא ל?אלכיב יײטְראּפ ערעגָאיצוילָאװער
 ףעזדנוא םלא ,נעלשימ ,ריצודָארּפ עלא נכעלטפאשלעזעגראפ גנעוו מזילאיצַאס
 גנוציפשרעטנוא יד מומינימ-מארנָארּפ רעיײז גיא קידנלעטש ,סנטייוװצ .?יצדנע
 גרענָאיצילַאװעד:נטסילאיצַאס יד געײג ,סעיצאהעּפָאָאק גופ גנולקיווטנא גוא
 גוא םפמאק נרענָאיצוילַאװעד גופ עזאּב רעד נופ ּפָארא טוילָאסבא עפוג טימרעד
 ;טינשכרוד עמאס גופ ָאוװינ נזיּב מזילאיצָאס גמשרעמיולק רעײז נקירעדינרעד
 גנעק קידנטערטסיורא ,סנטירד .טייקשירעטאמרָאפער רעכעלרעגריבניילק רעכעל
 :רעטלאלטימ עלא נטכינראפ וצ עיטארקָאמעדלאיצָאס רעד נופ גנורעדַאפ רעד



 מארגָארּפ גוא עיצאזינאגרָא ,קיטקאט .דראגנאווא סלא יטראּפ רעד ר פפמאק 11 8

 "עוּפ מעד וצ גקיטסעפ עכלעװ ,עדניימעג רעזדנוא גדניּב עכלעװ ,סעטנעּפ עכעל
 גכאזרוראפ נוא טיײהײרפ-גנננעװאב יד םיא אב ּפֶא נעמענ ,קעלייכדרע מוצ

 ,גטסילאיצָאס יד נכָאה ,טייקטקירעדינרעד עשידנאטש נײז כעלדיימראפמוא
 ;נײא עליפא טנָאקעגטינ כי נּבָאה ייז זא .,גזיװאּב םימרעד נרענָאיצוילָאװער

 . .םזיקלָאפ נשיסור מענופ סעטיש ערענָאיציק אע ר יד נופ נטיה
 א רָארעט מעד םארגָארּפ רעײז ניא קידנלעטשניירא ,לייװ ,ראפרעד (6

 ,מרָאפ רענרע רָאמ גײז גיא םמאק נשיטילָאּפ גופ ?טימ סלא םיא קידנקידײרּפ

 גרָאש נטסנרע (עמאפ) מעד טימרעד נרענָאיצילָאװערג נטסילאיצַאס יד געגנערּב

 .רעשיטסילאיצַאס רעד גופ גנודניּבראפ עגנע יד קידנרעטשעצ ,גנונעוואּב רעד

 ;.רעטרעװ מוש ענײק .סאלק נרענָאיצילַאװער םענופ עסאמ רעד טימ טעבדא

 גקידלפײװצנָא םעד נענעקײלּפָא םינ גענָאק סעוװש גוא געגנורעכיזראפ עכעל

 מיא נקידײרּפ סע נוא נָא מיא גדנעװ סע יװ ,רָא-עט רענרעדָאמ רעד זא ,טקאפ
 םוש גײק גיא טינ כיז טני פע ג .,גרענָאיצילָאװער;נטסילאיצַאש יד

 געמאזוצ נוא גסאמ ירד ראפ ,גסאמ יד גיא סעברא רעד טימ ענודניבזא פ

 םיצ גטקא עשיטסירָארעט גופ גנוריזינאגרָא עשִיייטראּפ יד זא ;נסאמ יד טימ

 -עייז גופ סעכיוק עשירעטאזינאנרָא עקילָאצליפטינ רָאג זיּב ערעזדנוא ּפָא
 .ָאװער א גריזיִנאגרֶא וצ עכאגפוא רעפליפעגסיוא םינ כָאנ טײװ נוא רערעווש

 רעד זיא ט יי קכ על קריװ רע ד גיא זא ,ייטראפג ר ע ט ע ּב ר א ערענָאיצויל
 פא סגײא פמאק א ןיולב גרענָאיצילָאװער:נטסילאיצַאק יד נופ רָארעט

 .טלייטרוראפ נצנאגניא טָאה עטכישעג רעד גופ גנוראפרעה יד נכלעו ,סנ יי א
 רענעי גופ טיײהננעלראפ גניא נעמוק גטסילאיצַאס עשידנעלסיוא יד עליפא

 :איצָאס ערעזדנוא טציא נריפ סע עכלעוו ,גנוקידײרּפ?רָארעט רעקידנעיירש

 .ָאד יד טײז רעדיװ גנסאמ.רעטעברא עשיסור יד ניא .נרענָאיצוילָאװער-נטסיל

 טשרעמיולק רָארעט רעד ןא ,סעיזויליא עכעלדעש טעשָאּפ גנוקידיײרּפ עקיו
 :ָאװער,) "גליװ רעײז נגעק עליפא נעקנעד ֹוצ שיטילָאּפ נשטנעמ יד טנניוװצ ,,

 רעדייא ,רערעכיז ,, זיא רע ,טשרעמיולק ,זא ,(4 .ז , .מונ "?איסָאר איאנָאיצויכ

 פ ..קוק מעד גרעדנע וצ דנאטשמיא ,עדנאנאּפָארּפ:שרָאװ מישָאדאכ
 + נעט רעײז נופ (1!) ניז נפא נוא גהענַאיצילַאװער יד םא נשטנעמ רעטנזיוט

 נא סעכוק עײנ נעמעטעוצנירא, קִייֿפ טשרעמיולק ןיא רע ןזא ,"טייקיט

 ליפ נופ גנאנסיוא נקירעיורט מענופ ענעפָארפעג ,ענערָאלראפ ,עקידלקאו יד
 נענָאק םעיזויליא עכעלדעש עקיזָאד יד .52 .ד .א (טרָאד) "סעיצאדטסנָאמעד
 גיפ } טעברא יד נכאװשּפָא םוצ נוא גנושיוטנא רערעכיג א וצ ןיולב געגנערכ

 | .גנושרעהטסּבלעז רעד פא גסאמ ייד נופ גנארד מעד נטיירגוצ

 יי 2



 19 םוא נְבעל .ר"-.ס יר נכלעוו ,מזיקלָאפ רעד גוא מזילאיצָאס רעראגלווג .רעד

 ,מזיקלָאכ רעד נוא מזילאיצָאס רעראגלּוװ רעד
 םוא בעל גרענָאיצוילָאװער-לאיצָאס יד גנלעוו

 ,ער, געמָאנ גרעטנוא געלקיטרא יד גיא .גנוקריוו עכעלצונ נייז טָאה טָאּפש

 ;רעכיז עטסעפ יד טקירדענסױא רימ נּבָאה * "מזירויטנאווא רערענָאיצוילָאװ
 טעשָאּפ גלעװ טינ לָאמנייק גלעװ גרענָאיצילַָאװער:לאיצַאס ערעזדנוא זא ,טייק

 :ָאד יד גענעקײלוצּפָא ירעק .עיציזָאּפ עשיטערָאעט רעיײז גריניפעד יונעג גוא

 / איאנָאיצלַאװער, גָא טכײה ,ערָאשאה עקיטכערעגמוא גוא עקיליװזייב עקיז

 ןטארגָארּפ, געמַאנג גרעשנוא געלקיטרא עירעס א 11 ;םונ םעניא "איסָאר

 :אב רימ ,טינ לָאמגייק רעדייא ,רעפעּפש רעסעּב !ָאש רעטונג א גיא ."נגארפ
 ,ָארּפ,, יד גגעװ "איסָאד איאנָאיצילַאװער , גופ געקקיפרא עלא סיורָאפ גסירג
 גָאק עמ יצ ,םעד כָאג גריּפשוצכָאנ םאזקרעמפוא וצ גגָאז גוא ""גנארפ-מארג
 יי .5 אד-נָארּפ א םעפע ײז נופ נענעיילסיורא סעמעעב

 רעד, :?קישרא נטשרע מוצ ?יצ נקיזָאד םעד טימ גקוקוצ כיז רימָאל
 רעֶנגעק עדעזדנוא זא ,גקרעמאּב רעירפא דימָאל רָאנ ,"פרָאד ניא פמאקנסאלק
 (6 .ז ,11 .מונ) נרעלקרעד ײז נעוװ ,?נּבירטרעּביא , ...קראטש רעייז נוא רעײז נעוט
 עגימ ,קיטכיר םינ כָאד ןיא סָאד ."טלעטשעגסיורא ןיא מארגָארּפ רעזדנוא,
 טָאה ריא .ה .ד ,שלעטשעגסיורא טינ כָאנ ריא טָאה מא-גָארּפ םוש גייק !נרעה
 ןופ גילסיוא נשייטראפ=לעיציפַא נוא נטקידנעראפ נײק נּבעגעג טינ רָאנ טינ
 לָאז רעדָא טרָאװ מענופ ניז גננע מעניא מארנָארּפ א נופ) געגנויושנֶא ערעייא
 נצנאגניא כָאנ טָאה ריא רָאנ ,(םארנָארּפ א גומ טקעיָארּפ א גופ שטָאכ גײז
 ,(ננארפ:מ ארגָארּפ  עקיפנורג עניוזא וצ גנווצאב רעיא עליפא טריניפעד סינ
 רעּביא קיטירק רעשיטסינוטרַאּפָא רעד נוא םזיפקראטפ םעד ננעװ ענארפ יד יװ
 ;פוא נוא גנוטיידאּב ,ענאל רעד נגעאו נוא מזילאטיּפאק גשיסור םמעד נגעװ ,מיא
 ףריובעג מזילאטיּפאק רעקיזָאד רעד גנלעװ ,טאידאטעלָארּפ טעד : גכאג
 ךיא ןא ,ןיא סָאד ,"מארגָארּפ רעײא, נגעװ גסייװ רימ סָאװ ,צלא .װ .א .א
 ףערענָאיצילָאװער רעד נשי װ צ עיציזָאּפ עטמיטשאּבמוא צנאג א טמענראמ
 ,טײז נייא גופ ,גנומערטש רעשיטכינוטרָאּפָא רעד נוא עיטארקָאמעדלאיצַאמ
 ייעשיטסיקלָאפ; ?לארעּביק רעשיסור רעד נוא םזיסקראמ נשיסור םעד נשי וװ צ
 ,רערעדנא רעד נופ ,גנוטכיר

 ,םיז טרעטנַאלפראפ ריא גכורפשרעדיװ עזָאלגנאנסיוא נא ראפ סָאװ גיא
 םָאר ,נלוטש ײװצ נשיווצ גצעזוצקעוא כיז גנוננערטשנָא רעקיזָאד רעד ביפוצ
 | .ץנסיוא טָאה ריא עכלעוו ,ענאהפ רעד םא כיוא גזייוװאכ דלאב כייא רימ גלעו

 .רע װ .101--149 .ו ,9 .ב ,קרעו עו *
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 מארגָארּפ נוא עיצאזינאגרָא ,קיטקאט .רראגנאווא סלא ייטראפ רעד ראפ פמאק ,111 0

 טיקירעהעגנָא יד פינ גענעקרעגא רימ ,טינ געייטשראפ רימ סָאװ-טינ, ,נּביקק

 -- ,"גפביש עבעלדעגריּבניײלק יד וצ ,סעצנאג םלא ,מוטרעױּפ מענרעדָאמ מענופ
 :וּפ סָאד כיז טלייט זדנוא ראפ, ,(11 .מוג) "איסָאר איאנָאיצוילַאװער , טּביירש

 סָאד (1 :סעירָאגעטאק עקידנדיישדעטנוא כיז לעיּפיצנירּפ ײװפ פא פראַש מומרע
 .םעּברא ענעגײא נײז נרימאולּפסקע נופ טבעל סָאװ ,מוטרעױּפ ענשאּפערָאה
 * ---עניילק יד ןוא עלעטימ יד---,עיזואשזרוּב עשיּפרָאד יד (2 נוא ,(??!) טפארק
 עדמערפ נריטאולּפסקע נופ סָאמ רערענעלק רעדָא רערעסערג א ניא טּבעל עכלעוו
 סאלק םמענופ "נעמיס-דיישרעטנוא נק"טנורג} םעד קידנמעעז| ."טפארק,טעברא

 גמ ימ עטלָאצאב:טינ גצונאב סָאד) !ילאווק:עסָאנכאה, םעניא עיזאושזרוב

 :ָאק , א נרענַאיצוילָאװער:לאיצַאס רעקיטערָאעט יד גייא נעעז ,(נשטנעמ ערעדנא
 ;וא טאיראטעלָארּפ גשיפרָאד מער גשיוװצ ?"טייקכעלנע עלעיּפיצנירּפ עלאקָאל
 ;ײא רעייז נדנעונָא גופ גּבעל עכלעװ ,"רעפעּברא;דרע עקידנעטשּבלעז , יד

 גוא יד גופ צנעטסיוקע רעד ראפ עזאב ידע ,געלפימ:ריצודָארּפ יד וצ ימ ענעג

 -עטאק עשימָאנָאקע:שיטילָאּפ עטמיטשאב טםלא ,ט ע בר א יד ןיא ענעי גופ
 .אב ענרעדָאמ יד ניא ענעי יא יד יא גרעװ ,סנטײװצ .סגַײא יא סָאד .עירָאג

 :אפ רעּבירעד גפראד ײז .טריטאולּפסקע סענָא מב אר נָא געגנוגניד
 - ."מוטרעיוּפ מענשאּפערָאה עירָאגעטאק גײ א גיא גרעוו טקיגײר

 .ָאר איאנָאיצוילַאװער, נופ עריקכ יד נבעגעגרעביא ענשימוא גכָאה ר'מ

 :טבארטנירא סוג נענעק כיז לָאז רעזעל רעד יידעק ,כעלריפסיוא יוזא "איס
 ;נטלאהעגסיוא סינ יד .סעכָאנאה עשיטערָאעט עריא גצאשּפָא נוא .רוא ניא

 נקיטנורג מעד נכוז .גגיוא יד שעמאמ טסײר סעכָאנאה עקיזָאד יד נופ טײק
 םעניא טפאשלעזעג רעד ינופ נסאלק ענעדיישראפ גשיווצ  נעמיס:דיישרעטנוא

 ,נעגנויצאּב:גנולייטראפ יד טרָא נטשרע גפא נקודסיורא טסייה ,לאווק:עסָאנכאה
 5 םעד .נעגנויצאּב:ריצודָארּפ יד נופ טאטלוזער א נסעמערעדניא נעניז עכלעוו

 יד נפורעגנָא טָאה רעכלעװ ,סקראמ גזיװעגנָא גנאל ניש סָאה רעלעפ נקיזָאד

 רעד .נטסילאוצַאס עראגלוװ -- רעלעפ מעד טָא םינ געעז סָאװ ,נמשנעמ

 ניא טרָא רעייז -- ןיא נסאלק יד נשיװצ דיישרעטנוא מענופ נעמיס:טנורג

 יד ֹוצ גניצאּב רעייז ,טסייה סָאד נוא ,עיצקודָארּפ רעכעלטפאשלעזעג רעד
 עכעלטפאשלעזעג ?ײש םענעי רעדָא מעד גופ גנונעגייוצ יד .נעלטימ:ריצודָארּפ
 ,טפאשטריװ רעטאווירּפ רעד פא ײז .נדנעווראפ סָאד נֹוא נעלטימ:ריצודָארּפ

 רעד ןיא סָאד טָא -- שטקורָאוּפ םעד נפיוקראפ ראפ טפאשטריו רעד פא

 בפאשלעזעג רענרעדָאמ רעד נופ סאקק ניײא ;שיווצ ,דיישרעפנוא רעקיטנורג

 ?דָארּפ ניק טינ טָאה רעכלעוו ,טאיראטעלָארּפ םעד נוא (עיזאושזרוּב רעד)

 - יה .טפארקגטעּברא נייז טפיוקראפ גוא נעלטימ:ריצ-
 ענעי נופ נוא יד גופ צנעטסיזקע רעד ראפ עזאב יד, .רעשייװ נייג רימָאל

= 



 21 םוא נבעל ,ר-.ס יד נכלעוו ,מזיקלָאפ רעד גוא מזילאיצָאס רעראגלווװ רעד

 א ."עירָאגעשאק עשימָאנָאקע,שיטילַאּפ עטמיטשאב סלא ,טע בר א יד זיא
 .ןיולב רָאנ ,טעברא יד םינ ןיא עירָאגעפאק עשימָאנָאקע-שיטילָאּפ עטמיטשאב
 גנוריזינאגרָא עכעלטפאשלעזעג יד ,טעברא רעד גופ םרָאפ עכעלטפאשלעזעג יד

 רעײז םיול נשטגעמ יד גשיװצ געגנויצאב יד :שרעדנא רעדָא ,טעבהא רעד נופ

 ;יא ָאד טרעװ מרָאפ רעדנא נא ניא .טעּברא רעכעלטפאשלעזעג רעד ניא לטטנא
 רימ נכלעװ ,מזילאיצַאס גראגלּוװ םענופ רעלעפ רעקיבלעז רעד טרעזאכעגרעב

 :גרעלקרעד גרענָאיצילָאװעד:לאיצַאס יד געװ .נביקקעגרעדנאנאפ ניוש גבָאה

 גוא סָאבעלאב נשיפרָאד םעד גשיװצ געגנווצאב עקיטײזנגעק יד נופ כָאט רעד,

 ;וא רעטעבראדרע גקידנעטשבלעז םעד נשיווצ ,טייז גייא גופ ,קארטאב םעד

 נײא נצנאגניא ןיא ,םייז רערעדנא רעד נופ ,מיפונעלאּב יד ,נרָאטידערק יד

 שטָאב נייז לָאז רעלעפ םעד רעּביא נצנאגניא ייז נרעזאכ ,"רעקיּבלעז רעד נוא

 :פוימ ניא ,לשָאמעל ,טָאה רעכלעװ ,מזילאיצָאס נראגלּוװ נשישפייד םעד נוּפ

 .םָאּבעלאּב א נופ נעגנויצאּב יד גופ כָאט רעד זא ,טרעלקרעד ,נָאזרעּפ סרעגרעּב
 :נוא .גכָאש א וצ טריוטזיױה א נופ יװ ,רעקיּבלעז רעד זיא רעטעברא נא ֹוצ

 יד נוא עקיטנורג יד נליוטוצסיוא קקייפ יוזא טינ כיֹוא נענייז םרענהעּבלוימ ערעז-
 ;סעדטימ ןיולב ביז קידנצענערנאּב ,סעמרָאפײעיצאטאולּפכקע עגידנעמאטשּפָא

 ;ראפ סרעגרעּבלומ ערעזדנוא .לאלכיּב "עיצאטאולּפסקע, כעיוקימ עיצאמאל

 רעד זיא טעברא;ניול רעד נופ עיצאטאולּפסקע יד דָארג זא ,סינ כיוא געייטש

 טפור יז דָארג ,גנונעדרָא רעֶשירעּבֹור רענרעדָאמ רעצנאג רעד נופ סיזאנ

 ,טעלצעזנגעק קידמעלָאשעבמוא פא טפאשלעזעג רעד נופ גנוליימעצ .יד םיורא
 ;ַאק פמאקנסאלק גקיזָאד מ עד גופ טקנוּפדנאטש םמענופ רָאנ נֹוא ,נסאלק

 ,עיצאטאולּפסקע נופ געגנוקעלּפטנא עקירעביא עלא גצאשּפָא טנעװקעסנָאק געמ |

 -לוװמ ערעזדנוא .טײקיזַאלּפיצנירּפ גוא טייקנעמוושעצ ניא קידנלאפניירא טינ

 זו ,נטסילאיצַאס עשיסור יד ראצימ גענענעגאּב רעּבירעד נפראד סדעגרעּב
 "נעמָאנ גפוג , םעד גוא גנונעװאב רעײז גופ טייקצנאג יד רעײט גטלאה עכ

 ;קידסענַאמכאהנָא ,מענעדיישטנא אזא טקנוּפ ,נָאפ רערענָאיצילָאװער רעײז גומ

 .רעגרעכלוימ רעשישטייד רעד טננעגאב טָאה סע גכלעוו ,רעד יװ ,דנאטשרעדיוו
 נופ "עירָאעמ ,, רעד גֹופ טײקשרעשנַאלּפראפ ידיגזיײװאב וצ רעדָאלק יידעק

 רעקיּבלעז רעד וצ נייגוצ כָאנ רימ גלעו ,נרענָאיצוילַאװער:לאיצַאס ערעזדנוא

 :ארפ יד נרירטסויליא נװגרּפ כיז נלעװ רימ ,טײז רעשיטקארּפ רעד נופ ענארפ
 סע ;סגטשרע .גליּפשײב עטערקנַאק טימ ,רעדנאנאפ גביילק רימ עכלעװ ,עג
 .ָאק יד ?ארעביא גוא קידנעטש ,מופעמוא טריטאולּפסקע טרעװ גוא טע בד א
 .אפ יז געמ לָאז שרעדנא געד סָאװראפ .עיזאושזרוב עניילק טייהרעמ עלאסָאל

 טסנוּפ ןיא ,סנפײװצ ?נטכיש עקידנשיווצ נוא עכעלננעגרעּביא יד וצ נענעכער
 :ט עבר א ,טפאשטריוזעריוכס רעד נופ טפאשלעזעג רעד ניא םירעיוּפ יד יו



 ֹנ
 עד צג

 / מארגָארּפ נוא עיצאזינאגֿבַא ,קיטקא? .דראגנאווא סלא ייטראּפ רעד ראפ פמאק ,11 2

 רעשפע גליוו .רעלדנעה נוא סעכָאלעמלאב עניילק יד שריטאולּפסקע 'נרעװ נוא

 :שאּפערָאה,, ?"עירָאגעטאק, אזא נפאשאב גרענָאיצוילָאװער-?איצָאס ערעזדנוא

 .עטאק "רעלָאמש , רעד טָאטשנא ,גנורעקלעמאב עלעירטסודניא;לדנאה .?ענ

 וצ דעק ,גרענָאיצוילָאװער,לאיַצָאס יד גלָאז ,סנפירד ?טאיראטעלַארּפ עירָאג

 ,ביל טינ יוזא גבָאה יז עכלעװ ,?עמגָאד, רעד גופ גנוטיידאב יד גייטשראפ

 "ערנא טינ ,לָאז סָאװ ,רעױּפ גשיטָאפשרעטניה א נלעטשרָאּפ כיז גָאט ווּור

 ;טריוודנאל יילרעלא גפיוקראפ גופ גוא ימ נײז גופ גבעל ,רעטעברא ניײפ קידנעג

 .עגנָא יד נענעקײקלּפָא ןא ,נפָאה וצ עזָאה יד גכָאה רימ .נטקורָארּפ עכעלטפאש

 :בכעלנעמוא יד נוא עיזאושזדוּב רעניילק רעד וצ רעױּפ אזא נופ םיײקירעה

 עלאפ כיז טרער סע ,טקרעמאּב) סא? ק נײא יא מיא ."נקינייראפ, וצ םייק
 טינ ביז נלעו רעטעבראאניל א טימ (יטראּפ א נגעװ טינ גוא ,סאלק א גנגעוו

 :אראפ געד ןיא יצ נוא ,נטסיקלָאפ ענעסיבראפ עמאס יד עליפא גסילשאנ

 .רעטניה א נופ ענאל רעד גיא דיישרעטנוא רעלעיּפיצנירּפ זיא'ס רעכלעווא

 גיא רעטעּבראדרע מעניילק גדעי נוא רעטעּבראדרע נא רעלדנעה גשיטָאטש
 ?טפאשטריושעריובס רעקידנעלקיװטנא כיז רעד גופ טפאשלעזעג רעד

 '.עטנעענרעד עקיזָאד יד גרעלקרעד געמ לָאז סָאװ טימ ,טציא ביז טגערפ = -

 :ָאס גראג?וװ מוצ .נרענָאיצילָאװער-לאיצַאס נרעה יד נופ (טרערעג כייוו) גנוד

 .וא מענעכעגעג םענופ טפאשנניא עקילעפוצ א סָאד ןיא רעשפע ?מזילאיצ

 יד נעגנערכ ֹוצ גונעג ןיא ,ערָאשאה עקיזָאד יד גענעקײלוצּפָא יידעק ?רעט

 סיוא טפור -- טקנוּפ טָאה :"איסָאר .ווער, 11 .םונ גופ עלעטש עקידנגלָאפ |

 גײא גופ סיירג- רעד גיא נייטשאּב ָאד טלָאװ כאז עצנאג ירד יװ +-- רעמווא רעד

 רענײלק גוא רעסיורג) "עירָאגעטאק רעכעלטפאשטריוו רעקיּבלעז רעד נוא

 נשיװצנ (!טרעה) "דיישרעטנוא נלעיּפיצנירּפ מעד ניא טינ נוא; ,(אושזרוּב
 רעשיטסילאטיּפאק:ןאושזרוב רעד נוא רענַשאּפערָאה רעד ;סעירָאגעפאק ייווצ

 עלופ רעמ א נלעטשוצרָאפ כיז עליפא געװעג רעש טכָאװ ןדנוא *!טפאשטריװ

 לקיטרא םמעניא טגָאזעג נּבָאה רימ סָאװ ,מעד גופ גנוקיטעטשאּב עכעליושנָא נוא

 ---רענָאיצוילָאװעד:לאיצַאס א עבָארקס א טיג :"םזירויטנאווא רערענָאיצוילָאװער ,

 "םיװ שטָאכ ןיא סע רעװ ,נדעי ראפ ,װ .װ רעה מעד נעניפעג טעװ ריא נוא
 :ילֲאַּפ נכעלמפאשלעזעג נשיסור מענופ עיצוילָאװע רעד טימ טנאקאּב ןיא טינ
 גֹופ רָאלק גרענָאיצוילָאװער-לאיצַאס יד נופ עיציזָאּפ יד טרעוװ ,קנאדעג נשיט

 .יזאווק נזָארײבײלב מעד נופ טנורג גיא זא ,פנאקאב ןיא סע .עזארפ גנייא רעד

 (כיוא טציא בָאנ טצוּפאב גוא) ביז טימ טצוּפאב טָאה רעכלעװ ,מזילאיצַאס

 רעפעהליּבעג רעזדנוא גיא טשרעה עכלעוו ,גנוטכיר עשיטסיקלָאפ:לארעּביל יד

 טייקכעלצעזנגעק רעלארטעמאיד רעד גגעוו יידיא יר נגעלעג זיא ,טפאשלעזעג
 ,טריו רעזאושזרוב רעד נוא "טפאשטריו דענשאּפערָאה, רעש'רעיופ רעד נֹופ



 623 םוא נבעל .ר-.ס יד נכלעוו ,מזיקלָאפ רעד גוא מזילאיצָאס רעראגלוו רעד

 עדיא גנעגנוריטאש ענעדיישראפ יד ניא זיא עכלעוו ,יידיא עקיזָאד יד .טפאש

 נָא---.נ ,.װ .װ ,יקסװָא?ייכימ נרעה יד נופ גנרָאװעג טעּבראעגרעדנאגאפ יונעג

 עג ןיא סע עכלעװ נגעק ,נעגנוטסעפ ענעי נופ ענייא געוועג זיא ,ערעדנא נוא

 טעד נפלעה וצ יידעק ,מזיסקראמ נשיסור םענופ קיטירק יד גרָאװעג טעדנעוו

 ףראד ,טנָאועג רימ נּבָאה ,שקירדרעטנוא נוא סריניױר טרעװ סָאװ ,מוטרעיוּפ
 .םעלקריװ רעד סא נָאט קוק א נפָא גוא סעיזויליא גופ נגָאזּפָא כיז גענָאק נעמ

 ףהענשאּפערָאה א גנעװ נעמיורט עקיטפאהלּפענ יד טרעטשעצ עכלעװ ,,שייק
 ;1ײֿפק מעד ןדנוא טזײװאב גוא (?""עיצקודָארּפ;קלָאפ ,, רעדָא) טפאשטריוו

 אֹּב כױא .טפאשטריװ רעשידעױּפ רעד נפ רעגײטש נכעלרעגריב
 רעד נופ גנוקיטסעפראפ יד נוא גנולקיוושנא יד ןיא ,םוטעמוא יװ טקנוּפ ;זדנוא

 /געלדנאװראפ נופ געװ נפא ןיולּב כעלגעמ טפאשטריװ רענשאּפעדָאה רעניילק

 כעלקריװ טמוק גנולדנאווראפ עקיזָאד יד .טפאשטריוו עזאושזרוכניילק א ניא יז

 וצ רעױּפ מענשאּפעדַאה מענופ צנעדנעפ עלאער עכעלקריװ יד נוא ,רָאֿפ
 םקנוּפ .נכעל םענופ נטקאפ יד נזיורעד טסעפ גבָאה יירעמענרעטנוא רענייקק
 וצ וצ עפונ טימרעד םירעיוּפ ערעזדנוא נעמוק ,רעריצודָארּפ עניילק יילרעלא יװ

 .עריוכס יד כיז טלקיװטנא סע ?פיװ פא ,אושזרוב עניילק עירָאגעטאק רעד
  ץסאמ א נוא רעמענרעטנוא םייחרעדנימ א פא כיז גטלאּפשעצ ייז :טפאשטריוו
 .גאנ א טימ "כעלמיטאבעלאב, יד טימ גדנובראפ זיא רעכלעוו ,טאיראטעלָארּפ
 מיטאכעלאב עכלאה נוא רעטעברא עבלאה גופ סעפוטשדננאגרעביא ייר רעצ
 רעדנעל עשיטסילאטיפאק עלא גיא גריטכיזקע סעמרָאפ-גנאגרעביא עקיזָאד יד)
 | .(גגייװצ:עירטסודניא עלא גיא גֹוא

 נקיזָאד עד וצ נרענָאיצילַאװער:לאיצַאס ידנגיוצאּב כיז נּבָאה עשז יוזאיוו
 ףמאק םמוצ ,קנאדעג נשיטסילאיצַאס םעניא נעגנושכיר יײװצ יד גופ טייבמוא
 5יז נבָאה ײז ?מזיסקראמ םעד נוא * םזילאיצָאס גשיסור גטלא מעד גשיווצ
 גמ ,נעװעג כעלגעמ זיא'ס נאמזלָאק ,נעײרדסיורא טוװרּפענ טעשָאּפ טסָארּפ
 גרָאװעג כעלגעמוא גיוש זיא סע געװ גוא .כָאט גיא עגארפ יד נביילקרעדנאנאפ
 .אב וצ טאהעג קעשייב נבָאה סָאװ ,נשטנעמ יד אב געװ ,נעיירהוצסיורא כיֵז
 עטמיטשאב גרעדָאפ נביוהעגנָא געמ טָאה ,"ייטראּפ}) ערעדנוזאב א נפאש
 יא נעגנוװצענ ,רעפשנע נא נּבעג וצ געגנּוװצעג ייז פָאה עמ געװ ,נעגנורעקקרעד
 --- {טיײקיזָאלּפיצנרּפ גיא גנוקידלושאּב רעטקעריו כרוד יא ,קעזיוכ כרוד
 .פָאפ עטלא יר גרעזאכרעּביא נּבױהעגנָא ײז ןּבָאה טלמעד טשרעי
 לא ירד א "טפאשטריוװ רענשאּפערָאהה א נגעװ עירָאעפ עשיצסיק
 םא :רעּביא נרעזאכ רימ .מזילאיצָאס נראגקוװ םענופ נרעלעפ עט

 .ד ער .גרָאו רע-פ0---רַע-ז0 יד גופ םזוקלָאפ נרענָאוצוילָאװַער םָעד .ה .ד ד- *



 מארגָארּפ נוא עיצאזינאגרַא ,קיטקאטס ,דראגנאווא סלא ייטראּפ רעד ראפ פמאק ,ןֶוִז 0624

 / :לאיצַאס יד .ננעק גנוקידלושאּב רעזדנוא נופ גנוקיפעטשאּב רערעסעּב נייק

 מעניא ?קיטרא רעד יװ ,טײקיזָאלּפיצנירּפ רעקידנעטשלופ ניא גרענָאיצילָאװער

 :שאּפערָאה , א גופ עירָאעט יד יא "נקינייראפ, כיז טװּורּפ רעכלעוו ,11 ,מונ

 טינ רָאנ כיז רימ גכַָאה -- ,פמאקנסואלק גופ עירָאעט יד יא ,יטפאשטריוו דענ

 .נמכיר טגָאקעג
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 .לָאװער , 11 רעמונ םעניא זא ,נענעכייצראפ כָאנ רימ גלעװ זָאירוק סלא
 כיז סולשאֹּב מעד נרעלקרעד ןצ .יקידנעטשנָא ,, נוװּורּפ .טכאמעג ניעװ "איסָאר

 -יצוִילָאװער, ?קיטרא םעניא .קימעלָאּפ רעלעיּפיצנירּפ א- גופ געיירדוצסיורא
 :על .קיטכיר טינ "ארקסיא, יר ,ריא טעז ,טהיטיצ ,'ימזירויטנאווא רערענָא

 טסילפ דרע יד) "זייוורעטרע, טרָאװ סָאד כרוד טזָאל יז ,לשָאמעל ?לשָאמ

 .עמ !קערש ארא'ס .(טעברא רעד וצ ?אשיּפאק מענופ רעבירא ןײװרעטרע

 רעשפע רעדָא !טינ סעכייש גײק געיניא מוצ טָאה סָאװ ,טרָאװ א כרוד טזָאל
 גנעוװ עגארפ רעד וצ זא ,נטּפױהאּב וצ נלאפנייא "איסָאר .לָאװער, רעד טעװ

 א ןיא סָאד יצ ?א?כיּב םולפהעּבירא:ףרע םמענופ גנוצ אשּפִא רעד

 :יש זיא'ס עכלעװא שטָאכ טָאה (טינ רעדָא סעצָארּפ רעזאושזרוּב

 | .גֹוּורּפ יז לָאז ,"זיײוװרעטרע, םרָאװ סָאד סעכ

 | טימ, טרָאװ גפא עטאמיצ יד נסירעגרעביא .טָאה "ארקסיא , יד ,רעטײװ
 :ישציא רעד טימ טינ ,כיז טײטשראפ, טייטש רעטײװ מאנאה ,"עכוֿפעמ רעד
 :כענוצ רימ גלעװ) רעזיב כָאנ עליפא טלדנאהעג טָאה "ארקסיא, יד ."רעק

 :ע ס אלק עכולעמ עקיזָאד יד גפודוצנֶא עזָאה יד טאהעג טָאה יז :(כיִז נופ
 .עטסעב יד ניא טקידײלאב  נענייז סָאװ ,רעננעק ערעזדנוא רעשפע נלעו .ע וו

 נּבײלק רימ .עכלעװ ,"מומינימ:מארנָאדּפ} רעד ניא ןא ,נטּפױהאּב ,"נֿפיפעג
 ?עבולעמ-גסאקק גײק גנעװ טיג נעלדנאה טנָאקעג ביז טָאה ,רעדנאנאפ

 365,16 םענופ סעיצאמאקקָארּפ יד טריטיצ טָאה "ארקסיא,, יד ,טצעלוצ

 יד נענופעג טָאה גײל א "איסָאר .ווער,, יד רעכלעװ יא ;לערּפא (נ0:3)
 גבָאה רימ גוא ,ָאי -- .ענעבירטענרעביא נא ךאפ רָארעט נופ .גנוצאשּפָא

 רימ רעבָא ,"איסָאר .הער, רעד נופ דײרסוא נקיזָאד מעד ט כארבעג

 ערָאלקמוא נוא 'קיטסירביליװקע, ָאד גטעז רימ זא ,כיז גופ נבעגעגוצ נבָאה

 םזָאל נוא גנדירפוצ טינ רעיײז טימרעד זיא "איסָאר .וער, יד .נשינעקניװנָא

 יוזא קידנקיטעטשאב) טיטָארּפ גליטימ ניא גֹוא נעגנורעלקרעד גיא גיירא כיז

 ,געגנורעלקדעד טרעדָאפ עכלעװ ,טייקראללמוא גא זא ,שיטקאפ מורא

 ;קָארּפ רעד ניא ?סע נענייז נעגנורעלקרעד א ראפ עשז סָאװ זיא .(נעוװעג זיא

 :סיוא נרָאװעג טכאמעג ,ריא טעז ,נענייז לערּפא (9) 16 מענופ עיצַאמאל



 י 5 פוא נבעל ,ר-ס יד נכלעוו ,מזיקלָאפ רעד גוא מזילאיצָאס רעראגלוװ רעד

 .סיוא עקיזָאד יד .ײטראפ רעד נופ גנורעדָאפ רעד טייל נעגנורעסעב
 יא  ,"ענונעג ניק טינ ראפ נרָאװעג פנעקרענא  רעבָא נענַײז גנעגנורעסעכ

 עיצאמאלקָארּפ רעד גופ "ייטראּפ רעד נופ, רעטרעװ יד נענייז רעּבירעד
 :ענײז "יײטראּפ רעד נופ עכאנסיוא, רעטרעװ יד רעבָא .נרָאװעג טקיטייזאב

 16 נקיבלעז מעד גופ עיצאמאלקָארּפ ("עטכע, יד) ערעדנא יד גוא ,נביפבעג .

 סעמזוג רעדָא נטייהנדיישראפ:גנוניימ יד גנעװ טרָאװ נייא נייק טָאה לערּפא (8)
 .ײז ןא ,קידנליפ גוא גנעגנורעלקרעד עקיזָאר יד קידנעגנערב .טנָאמרעד םינ

 ,געגנורעפקרעד גופ גנורעדָאפ רעד נופ שייקכעלצעזעג יד ןיולב נקיטעטשאב
 ;וא קיטסידּביליװקע :רעטרעװ יד ניא) סיורא טלעטש ""ארקסיא , יד עכלעוו

 יזאיו :ענארפ יד ניילא כיז "איסָאר .װער, יד טלעטש ,(שינעקניװנָא
 ,עיצאמאלקַארּפ א יירעקורד ריא ניא נּבעגכױרא טנַאקעג ייטראּפ יד טָאה
 יאיסָאר ,ווער, רעד גופ רעפטנע רעד ?קימיטשנייא טינ ןזיא יז רעכלעו טימ

 ּפ"אדסר עמריפ רעד רעטנוא יװ ,יוזא טקנוּפ טוילָאסּבא טָאפ :יוזא טגנילק

 ,טוג רעייז ,"אּברָאּבײ נוא י"?סימ .ּבאר , ,"ארקסיא, ,?ָאלעיד .באר,, כיז טקורד

 טינ נּבאנסיוא עקיטראנדיישראפ זדנוא אב עקאפ כיז נקורד ,סנטשרע ,רעּבָא
 ,ס;טייװצ .סעּפורג יד נופנעיירעקורד יד גיא רָאנ  ,יירעקורדשײטראּפ רעד ניא
 נוא "ָאלעיד .ּבאר , נוא "לסימ איאשטָאּבאר , גענישרעד גענײז זדנוא אּב נעװ
 .טר עטיל פש ע צ גפורעג עקאט סָאד פָא רימ נבכָאה ,נעמאזוצ 'ארקסיא;,

 עיטארקַאמעדלאיצַאס יד ;סיורא טמוק נופרעד סָאװ ,קוק א םוט זיא .ט יי ק

 טימאּב א כיז אב טײקטרעטילּפשעצ יד טסײמש נוא פוא ניילא טקעד

 ;לאיצַאס יד נוא ,טעּברא רעשיטערָאעט רעטסנדע כרוד יז גקיטייזאּב וצ כיז
 טשרע טײקפרעטילּפשעצ רעײז גנענעקרענא וצ נָא נבייה גרענָאיצוילַאװער !
 יז נםיורג טיײהנגעלעג רעד אּב נוא ,ייז טריקסאמעד עמ יװ ,מעד בָאנ
 פביױלרעד ײז .טָאה עכלעװ ,טייקטיײרּב רעײז טימ לָאמ קירעּביא גא ,כיו
 גיא נכעגוצסיורא שינעעשעג רעשיטילָאּפ- רעקיבלעז רעדינוא-נייא כעיוקימ
 עשיטילַאּפ יד עכלעוו ניא ,סעיצאמאלקָארּפ יײװצ גָאט נקיּבלעז .מעד:נוא:נייא
 פרעװ (טקא רעשיטסירָארעפ רעיינ א) שינעעשעג רעקיזָאד רעד נופ גנוטיידאּ
 ,קידנסיװ --- ,רערעדנא רעד ןופ ענייא כעּפײה רעד טעשָאּפ טשטייטעגסיוא

 ?סיורא טינ םטוג נײק רָאנ םעװ טײקטרעטילּפשעצ רעשַייידיא רעד גופ זא
 :אפ ביז רעירפא, רעסעּב ראפ גטלאהעג נטארקָאמעדלאיצַאס יד נּבָאה ,נעמוק
 רעד ראפ טימרעד קידנרעכיז ,"נקיניראפ כיז כָאנרעד נוא נצענערגרעדנאג
 ;לאיצַאס יד נוא .טייקראבכורפ יא טייקשסעפ יא גנוקינייראפ רעקיטפניקוצ
 :וא ענערישראפ םא "מארנָאױּפ,, רעייז קידנשטיײטסױא ,נרענָאיצוילַאװער

 ירעשיטקארּפ, נֹופ עיצקיפ רעד גיא כיז נליּפש * ,"נעק סע רעװ יװ ,םינאפ

 -ָאס גופ דנאבראפ, מענעזעוועג םענופ "נבאגפוא עףעזדנוא ויולב טכוולגראפ *

 40 | { ךינָקִ



 . מארגָארּפ גוא עיצאזי גאגרָא וקיטקאט ,רראגנאווא סלא ייטראּפ רעד ראפ םפמאק .11 626
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 ,ביא אב רָאנ נענייז סָאד ;ּפָארא נביוא גופ זדנוא נרעלקרעד נוא םייהנייא

 רעּבָא זדנוא אֹּב ,נטרָאד "סעּפורג, ענעדיישראפ נאראפ ,,נטארקָאמעדלאיצַאס
 עטכישעג יד רעבָא ,נרעה עניימ ,קיטכירו טויָפָאטבא !יטראּפ יד -- זיִא

 ןיא נעײטראּפ גוא "סעּפורג, נשיװצ שינעטלעהראפ יד זא ,זדנוא טנרעל

 סעראּפ עטעפ גוא ערעגָאמ יד גשיווצו שינעטלעהראפ רעד וצ כעלנע לָאמוצ
 ,לשָאמעֿפ ,ןיא סע ."נעײטראּפ, ענעריישראפ כָאד נפערט סע ,סעמייהעב

 "דנאלסור נופ גנוײרפאּב דעשיטילָאּפ רעד ראפ ייטראּפ:רעטעּברא, נא געװעגנ

 נָא יוזא טקנוּפ רעּבירא צנעטסיזקע עקירָאי:ײװצ ריא זיא גנעוושסעדנופ נוא

 .סריא גרניוושראפ סָאד יװ ,רוּפש םוש
 .1902 רעבאיָאנ

 גלאּבינא יד נוא עווטסמעז רעד נופ רעגלָאפראפ יד
 מזילארעביל מענופ

 א זז ׂ

 .גאסערעטניא כאסא רָאפ טלעטש **,ס .ג .ר 'ה מענופ טרָאװרָאפ סָאד
 ֹלֲאֹּפ רעד נגעװ ננארפ עטיירּב עמאס יד טריראּב נענַײז  םיא גיא .סעט
 - םינאפיוא עקיטראנדיישראפ יד גגעװ ,דנאלסור נופ גנושרעדנארעביא רעשיש
 גופ נֹוא יד נופ גנושיידאּב רעד נגעװ ,גנושרעדנַארעּביא רעקיזָאד רעד נופ
 רערעדנא רעד גופ .גנושרעדנארעּביא רעד וצ נריפ עכלעװ ,נפפערק ענעי

 עטנעֶאנ ניא ,סוא טזײװ ,טײטש רעכלעװ ,ס .ג .ר רעה רעד זיא ,טייז
 :עּביל עקססעז יד וצ גוא לאלביב נזיירק עלארעּביל יד ֹוצ נעגנויצאּכ

 -לאוצָאס ייטראפ, רענעזעװעג רעד נופ "טסעפונאמ , גטומ ?גרענַאוצוילַאװער-לאוצ

 רעד טומ כָאנרעד ,("ארקסוא, 9 רעמונ םענוא עז םוא נגעו) "נרענ :ָאוצוילָאװער

 וד טימ ,"ָןיצוילָאַװעַר יוקסור קינטסעװ, 1 רעמונ םענוא גנודלעמ . רעלע גָאוצקאדער

 םומ נוא ?אוסָאר איאנָאיצוילָאװערא 1177 גרעמונ וד נוא געלקיטרא="מארגָארּפ '

 -עברא, ענעפורעגיוזא יַד נבעגעגסוורא טָאה סע עכלעוו ,"אדָאבָאװס, רושָארב רעד

 -ווראפ ריא נגעוו סָאװ ,"רנאלסור נופ גנווורפאב רעשיטילָאּפ רעד ראפ יימראפ-רעמ

 נעװעג טלייטעגמומ גנאל טינ זוא גרעג ָאוצוילָאװער-לאוצָאס וומראפ רעד טימ גנוקונ

 | ."איסָאר .ווער , גיא

 .דער -- .לט1 נוא ש געלמוּפאק וד רָאנ גבעגעג ,נרעוו ָאד *

 עוורטס 'ה רעד  נםיורשרעטנוא כוז טגעלפ מו גָאדוועספ :קיזָאד םער טימ 5*

 .-ָאי 1008 נופ ץבַאגסיו א יעד וצ גנוקר;מטאב סועטוװא מע ד)

 .(.דער
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 601 .מזילארעביל מענופ נלאבינא יד גוא עװטסמעז רעד נופ רעגלָאפראפ יד

 כָאװפע ,קעפָאס נָא ,כו טימ רָאפ טלעטש ,טארפיּב נזיירק עלאר
 רעּבירעד .רושארעטיפ "רעשידרערעטנואפ רעזדנוא גופ רָאכ מעניא סעײנ
 :ילָאּפ רעד גנעװ ענא-פ עלעיּפיצנירּפ יד נכאמ וצ רָאלק יידעק ייס ןזיא
 יד טימ ביז נענאקאּב וצ יידעק ייס ,עווטסמעז רעד נופ גנוטיידאּב רעשיט
 וד ניא געגנומיטש רָאנ ,נעגנוטכיר ;נגָאז טיג לעװ כיא ...נוא נעננומערטש

 =יז גלעטשוצּפָא רעײז טניול--.נלארעביל יד וצ טנעָאנ גענייז עכלעוו ,גזיירק

 רעדָא םוילּפ א ,נּביילקרעדנאגאפ ,טרָאװרָאפ גקיזָאה םעד םא רעיונעג ?סיּב א

 לעײנ עקיזָאד סָאד סונימ א ןיא ?םיװ םא ,סוילּפ א ןיא ?פיוו םא ,סונימ א

 יא טא טײטשאּב נעגנּוױשנָא ס'.נ.ר 'ה מענופ טפאשגגייא עכעלטנורג יד

 :יַצ רימ עכלעוו ,לקיפרא נײז גיא גלעמש ?יפ רעייז נופ נעז ֹוצ זיא'ס יװ .סָאװ
 ,רעקיגָארדאהעּב ,-עכעלדירפ א נופ רעגנעהנָא נא רע זיא ,רעפײװ נריפ

 גצנאג נשימ רע טערט ,טייז רערעדנא רעד נופ .,גנולקיופנא רעלאגעק-גנערטש

 .פייהיירפ רעשיטילָאּפ בָאנ פשרוד נוא גנושרעהשסּבלעז רעד נגעק םיורא נצראה
 יז סָאװ ,גנושרעהטסּבלעז א עקאט ראפהעד זיא גנושרעהטסּבלעז יד רעּבָא

 רעד .טײהיײירפ וצ "גנלקיװפנאפ רעדיװפעי טנלָאפראפ נוא טרעװ-אפ

 םענופ ?קיטרא נצנאג מםעד כיז טימ בכרוד טגנידד כורּפשרעדיװ רעקיזָאד

 ,עטנעװקעסנָאק גייק טינ רָאנ ןיב ראפ םעריקכ ענייז טכאמ נוא ,.ס .ג .ר 'ה
 טימ טזילאנַאיצוטישסנָאק םמעד  ןרָאּפפיונוצ ,עקידלקאוו ,עטסעפ גייק טינ
 ;םור נשירעשרעהטסמלעז םענופ גנולקיוטנא רעלאנעפ גנערטש א נגעװ גרָאז

 יד זא ,גזָאלרעד שטָאכ רעדָא ,כיז גייז רעאשעמ כרֹוד רָאנ נעמ נָאק דנאֿפ
 :בָאנ ,נדימנייא כיז ,נימשראפ נײל א טעװ גנוריגער עשירעשרעהטסּבלעז

 נופ כיוה רעד נופ ןא ,עקאט טפעדפ .ס .2 .ר 'ה םאּב נוא .לג ,ד .א נּבעג
 ;לּגװ גקיזָאד םעד ןיִּב עליפא ּפָארא רע טקאפ גנונערפוא רעכעלרעגריּב נייז
 א ןיא טָא .םזילארעביל נטלקיװשנא טינ עמאס מענופ טקנוּפדנאטש גראג
  ףמאק מעניא געעז סָאװ ,רימ,... :כיז גגעװ טגָאז ,ס .נ .ר 'ה רעד .ליּפשייב
 יא נשטנעמ ענרערָאמ עקיניזטסוװאב יד ראפ םייהיירפ רעשיטילָאּפ ראפ
 לָאמא זיא'ס יװ ,קיפייה יוזא טקנוּפ זיא עכלעװ ,עּוװש:נלאּבינא רעײז דנאלסור
 .רעפ יד נופ נשפנעמ יִד ראפ גנויירפאב:מירעיוּפ רעד ראפ םמאק רעד נעוװעג
 ,גשטנעמ יד- ,ודנוא נייז טינ לָאז םע רעװש יװ ,.. :כָאנ נוא ..,"גרָאי רעקוצ
 ;.רעהטסבלעז רעד נגעק נפמעק וצ "עּוװשננלאּבינא) נא נּבעגעג נּבָאה עכלעו
 רעטרעװ עקראטש עקיזָאד יד !טגָאזעג קראטש ,טגָאזעג טוג .װ .א  .א "גנוש
 רעד געגנורדעגכרוד גצנאגניא טלָאװ מיא נעװ ,?קיטרא מעד טניישאּב גטלָאװ
 יד ,(!יעגװש:נלאּבינא ,} פמאק גקידמעלָאשעּבמוא ,נטסעפ גופ טסייג רעקיבלעז
 --קראפש יוזא גענײז יײז ?ײװ ,ראפרעד עקאט---רעטרעװ עקראטש עקיזָאד
 .ב"וד טעװ ײז טימ םייז אב טײז ּביֹוא ,סעשלאפ סָאװפע יװ ,נעגנילק לע
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 מארגָארּפ נוא עיצאזינאגרָא ,קיטקאט .דראגנאווא סלא ייטראפ רעד ראפפמאק 11 8

 וֿברּפ א ,נקיוראּב נוא נכאמ םעלָאש נכעלטסניק גופ עקטָאנ א נעלדניוװש

 גנערטש ,רעכעלדירפ נופ עיצּפעצנַאק יד ,טלצניקעג עליפא גיײז לָאז ,נריפוצכרוה

 עניוזא נוא סעקסָאנ עניוזא ןיא .ס .נ .ר 'ה םאב גוא .גנולקיוופנא רעלאנעל
 עצנאג ,לשָאמעל ,ּפָא יג רע .גונעגחעּביא ,גרעיודאּב מוצ ,נאראפ נווגרּפ
 יד, זא ,קנאדעג מעד גופ "גנודנירגאב , רעיונעג א ראפ נטייז נבלאהרעדנָא

 כָאנ א טנידראפ גניניק םנטייװצ מעד  ײלָאקינ ראפ קיטילָאּפ עשיבולעמ

 - גוא גשילארָאמ גופ גנולייטרוראפ עּבראה (גנוכיירטשרעשנוא רעודנוא) רעמ
 -קעלא ןופ ?ייטראפרעביא רעצראווש רעד רעדייא ,טקנוּפדנאטש ;שיטיִלָאּפ

 :ראפ -- ** "גטירד םעד רעדנאסקעלא אב סעמרָאפער סנטייוװצ םעד רעדנאק

 ,ראפרעד זא ,סיורא ביז טזײװ ?גנוליישרוראפ עּבראה רע מ א עשז:סָאװ

 .גוא ,עיצוילָאװער רעד ננעק טפמעקענ טָאה רעטירה .רעד רעדנאסקעלא ?ײװ

 רעשיסור רעד נֹופ געננובערטש עלאנעל יד, גגעק --- רעפייווצ רעד ײלָאקינ

 ---רעטייווצ רעד ,עקיניזטסוװאּב:שיטילַאּפ גגעק---רעשרע רעד ,יטפאשלעזעג

 עליפא לָאמוצ נֹוא םעביוק עכעלטפאשלעזעג עכע?דירפ קידנעטשלופ גגעק,

 נעמענאּב סָאװ,,) ""קנאדעג נשיטילַאּפ גיַאלק מוש נָא נעלרנאה עכלעוו ,עכלעזא

 יד רעטנוא טעשמָאט סעּברא עלערוטלוק:קיניוטסוװאב רעייז זא ,טכעלש עליפא

 ,שיטקאפ קיטביר טינסָאמ רעקידנמיידאב א ניא יא סָאד .("גנונעדחָא עשיכולעמ

 בעלגעמוא זיא םעד צוכא עליפא ,רעּבָא .רעשייװ גדייר כיז ָשעװ מעד נגעוװ ---

 סרעטווא + מענופ - גנאג מעצע מעניא טיײקידעגושעמ יד נענעכייצראפ וצ שינ

 -עשרעהשסּבלעז ײװצ נופ נוא ,גנושרעהטסּבלעז יד טלייטרוראפ רע ..םעריקכ

 ,ליטילֲאּפ ךעד גופ רעטקאראכ גטיל טינ רע מס םמענײא רע טלייטרוראפ

 ביז :גגעק טינ טָאה רע ?ײװ ,ראפרעד רָאנ ,עקיבלעז יד נבילבעג ןיא סָאֹו

 א "כעלריטאנ) םיורא גפור עכלעװ ,"סרעּפעשטראפ , גייק (טשרעמיולק)

 ,געגנוגלָאפראפ ראפ וויטָאמ גייק ,ָאזלא ,ָאטינ זיא סע ,דנאטשרעדיװ נפראש

 גיק טגעמוגחא גימ אזא נצונאב םעצע מעניא גיוש כרודא טינ ביז טכײֿפ יצ

 :ױלק זא ,טנעמונרא גשינאטרעטנוא-יירט םענעי וצ טייקיּביגכָאנ עשערייפעּב

 .וצפיונוצ גבָאה וצ עריומ סָאװ טינ טָאה ראצ רעד ?רעטָאפ רעזדנוא .טשרעמ

 נײק ןּבָאה גשטנעמ עטּבילאּב עלא עקיזָאד ידלײװ ,נשטנעמ עטּבילאּב יד נפוד

 יד רעסיוא סיורא טייג סָאװ ,סגיוזא סָאװ סעּפע גגעוו טכאהטעג טינרָאג לָאמ

 טיעדנּוװ זדנוא ?טײקלַאגעל רעגנערטש גוא גנוּבערטש רעכעלדירפ נופ נעמאר |

 טאב (גנאג:םירָאקש אזא רעדָא) "גנאנ:נעקנאדעג אזא נענעײל רימ ּביוא ,טינ

 כו טלָאװ סע, :םודנארָאמעמ ' נײז ניא טּביירש .רעכלעװ ,עטיװ 'ה

 :ראַפ עשיטילָאּפ גיק ָאטינ זיא 'םט גװ ,טרָאד ןא ,נטכוד טפראדענ

 תפ טכער יד טינ טיײרטשאּב רענייק גװ ,סעיצוילַאװער ניק טינ ,נעייט

 :ינימרא יד גלעמשנכעקטנא טינ נעמ נָאק טרָאד -- ,פכאמ רעטסכעה רעד



 69 מזילארעביל מענופ נלאבינא יד נוא עװװטסמעז רעד נופ רעגלָאפראפ יד

 טרעדנוװ זדנוא .װ .א ,א * "..טפאשלעזעג רעד רעדָא קלָאפ םעד עיצארטכ
 "נארָאמעמ םעד ניא טָאה רעכלעװ ,גירעשטישט 'ה טאב עריקכ גימ אזא םינ

 1881 טראמ (1) 19 נכָאנ ניטוילימ פארג םעד טגנאלרעד טָאה רע סָאװ ,מוד
 :"ענע ריא נזיװאפ צלֹא ראפ רעירפ ןומ טכאמ יד, זא ,טרעלקרעד "*רָאי
 :גשארטס יד ראפ נָאפ ריא ט?לקיװעגפיונוצ טינ טָאה יז ןא ,גזיײװרעד ,עינ

 עײרפ טימ נרָאּפפיונוצ געמ נָאק גנונעדהָא עשיטסיכראנַאמ יד, זא ,"םעק

 .קיװטנא רעכעלדירפ גופ טכורפ א גענײז יײז געװ ,גאד ןיולב געגנוטכירנייא

 םָאה נוא "נילא טכאמ רעטסכעה רעד גופ וויטאוציניא רעקינר נופ ,גנול

 פימ פקריװ עכלעװ ,טכאמ "עלארעביפ נוא עקראטש א נפאש וצ נטארעג
 -אב גוא סקראפשראפ ןיא םָאװ ,גאנרָא גשירעבעגצעזעג) א גופ פליה רעד

 נירעששישמ 'ה גימ אזא טָא דאצימ *"*" "טנעמעלע נטלייועג א כרוד טייג

 סנמײװצ םעד ײלָאקינ זא ,נענעקרענא וצ כעלריטאנ גצנאגניא נעװעג לָאװ

 נײז ראפ ליײו ,רא פרע ד גרעװ וצ טליײטרוראפ רךעמ טנידראפ קיטילָאּפ
 רעד גופ ויפאיציניא עקיור א נוא גנולקיװשנא עכעלדירפ א טגָאװ גנגיגיק

 יִצ רעּבָא .נטלאטשנא עיירפ וצ נעגנערּב טנָא קע ג עפוג טכאמ רעטסכעה

 סָאװ ,נשטנעמ א אּב ?ױמ ניא עריקכ נימ אזא קיסאּפ ןיא יצ ,כעלריטאנ זיא
 ?ףפמאק גופ עוווש-גלאבינא נא םינ

 ,רע טגָאז -- ,טציא, .טכערעג טינ .ם .נ .ר 'ה רעד ןיא שיטקאפ כיוא
 . -- ,גקירהעירפ גטימ ראצ קיטציא מענופ נגיגיק סָאד קידנביילגראפ
 סע עכלעװ ,שינערעקרעּביא;טלאוונ רענעי גנעװ םסנרע טינ רענייק שכארט
 ,281167 טסטז טסט100091601,,9/ יאילָאװ .דָא-אנ,, נופ רעוש יד טּביולעג נבָאה
 :אב ערענָאיצילַאװער יד זא ,יונעג גסיײװ רעדיװ ריס !כיז ראפ רָאנ טרער

 םיִי רָאנ טינ ראצ נטצעל מענופ טפאשרעה דעד ראפ זיא דנאלסור ניא גנוגעוו
 רעקידרעירפ רעד .טימ כיילגראפ גיא נרָאװעג טכאװשענּפָא םינ גוא נּברָאטשעג
 ליפ ניא נסקאוענסיוא זיא נוא טּבעלעגפוא פָאח יז ,טרעקראפ ,רָאנ ,טפאשרעה
 געװ ,נעוועג נעד סע טלָאװ גנוגעװאּב "ערענָאיצוילָאװער , א ראפ סָאװ נוא ,לָאמ
 :יאשטלאוונ א ננעװ טכארטעג טינ שכגרע רענייק םלָאװ רעמענקיײטנָא עריא נופ
 סערוש עטכארּבעג יד גיא זא ,נרעדיוװרעד רעשפע זדנוא טעװ עמ ?שינערעקרעּב

 רעד נוא .0 .ג .ר 'ה רעה טקרעמאב ,?גולק םינ עלופא ןוא סָאד, .209 .ז *
 .גקיבלעז םענופ טונ נענווו וצ רעבָא .טכערעג צנאג .טרָא נןקיוָאד םעד וצ גנוקרעמאב

 ן"ז וד פא .ס .ג .ר 'ה .םענופ סערוקכ ענעזיװעגנָא נבווא יוד טּפעלקעג םייל
 ?טרָאװרָאפ נווז נופ 4111

  טער רעדנאטקעלא טעגראהרעד סעצלָאװַָאדָאראנ וד גבָאה גָאט םעד נוא א
 . .דע | - .גטווווצ

 -וטסנָאק סװָאקולעמ-סורָאל פארג .198--122 .ז ,"מודנארָאמעמ ,. סעטוװ פפ*
 ,94 .ז ,עיצוט



 = 2 . 44 יי

 מארגָארּפ נוא ע צאזינאגרָא ,קיטקאט .דראגנאווא סלא ייטראפ רעד ראפ פמאק 111 0

 נא רָאנ ,אלכיּב שינערעקרעּביאטלאװג נייק יג .ס .נג .ר רעה רעד טניימ
 יא שינערעקרעכיא נא ,ה ,ד ,"עשילָאװָאדָאראנ, שיפיצעּפס א שינערעקרעביא
 .רעביא נא ,טײצ רעקיבלעז רעד-נואנײא גיא עלאיצַאס א יא עשיטילאּפ א

 כיוא רָאנ ,גנושרעהטסּבלעז יד נפראווּפָארא מוצ רָאנ טינ טריפ עכלעוו ,שינערעק

 ,טעדנירגאּבמוא נעװעג טלָאװ גנו-עדיו-עד גימ אזא .טכאמ יד נּפאכראפ םוצ

 ראפ .ח .ד) רעכלעזא סא ;נושרעהטסּבלעז רעד ראפ ןיא ,סנטשרע ,לייװ

 העדָא "עיזאוטזרוב, רעד ראפ טינ גוא גנוריגער רעשירעשרעהטסכלעז רער

 .ּפָארא יז ?ליװ עמ סָאװ ּביֿפוצ ,סָאד טינ ?א9ק קיטכיװ ('טפאשלעזעג,

 ביוא נבָאה ,סנטײװצ ,נוא .גפדאווּפָא-א יז ליװ עמ ס ַא װ ,ס ָא ד רָאנ ,נפראוו

 מעד רעדנאסקעלא גופ ּבייהנָא עמאס ניא "אילָאװ אואנ רָאראנ, גופ רעוט יר

 יה ,אזא טקנוּפ .ויטאנרעטלא נא גנוריגער רעד "נגָארטעגרעטנוא , גגיגיק סגטירד
 :ןילָאװעד רעדָא :עיטארקָאמעדלאיצָאס יד נפייוצ םעד ײלָאקינ ראפ טלעטש סע

 װירּב מעדעז) גנושרעהטסּבלעז רעד גופ גגָאזּפָא כיז רעדָא ,פמאק רערענָאיצ

 םעד רעדנאסקעלא ןצ "אילַאװ איאנדַאראנ, נֹופ םעטימָאק:ריפטסיוא מענופ
 .אב יװצ פלעטשענקעוא נענײז סע ּוװ ,1851 טראמ (10) 1ט-22 מעד גטירר

 נא סנכערּכראפ עשיטילָאּפ עלא ראפ עיטסינמא ענײמעגלא .1 :;נעגנוגניד

 .לאו םענײמעגלא אב קלָאפ גשיסור גצנאג מענופ רעייטשרָאפ נפורפיונוצ .2

 .ג .ר 'ה רעד .( "* נעגנולמאזראפ נוא טרָאװ ,עסערּפ נופ סייהיירפ נוא טכער

 :עקרעּביא;טלאוג א גגעװ זא ,טנכײצעגסיױא כיוא נילא ,כעלפנגייא ,סײװ .ס
 רָאנ ,צנעגילעטניא רעד נשיװצ גופ רָאנ טינ עליפ "טסנרע נטכארפ ,, שינער

 א 4128 טײז רעד פאקוקא טוט :סָאלק-רעטעּברא םעד נשיווצ נופ כיוא

 2יצוילָאװער , רעד נגעװ כיז טדער סע ּגװ ,ענייז נעלקישרא עקידרעטייװ ,יד נוא

 ;:סאמ, א יא טרעכיזעג נענייז סע רעכלעװ ,"?עיטארקָאמעדלאיצַאט רערענָא

 ןשישילַאּפ מעגעדיישטנא, נא ןצ םייג עכלעוו ,"נטפערק עקיטסייג) נוא עזאּב

 םעד נגעק דגאלסור גרענָאיצילָאװער םענופ פמאק נקיטולב, א ןצ ,"פמאק

 נײק ָאטינ אלא ןיא סע .(211) "מישזער נשיטארקָארויב:שירעשרעהטקּבלעז

 -יצעּפס א ןיולכ געניײז .ס .ג .ר 'ה מענופ "דייר ערעשָאק,, יד זא ,לפיוװצ םוש

 .לעזעג, רעד םא רעדָא) גנוריגער רעד פא גקריװ וצ ווּורּפ א ,דָאטעמ רעקע

 א רעדָא) רענעגייא רעד ניא געגנורעכיז ראפ כרוד ("ננוניימ רעכעלטפאש

 .טייקנדיישאּב (-עדמערפ
 ;סיױא .געמ נַאק פמאק ירגאּב מעד זא ,וועגא ,טניימ .ס .נ .ר 'ה רעד

 פעװ -- רע טּבירש -- עװטסמעז יד נפאשּפָא סָאד, .טיירּב רעייז נשטייט

 ;;ָאז רימ--פמורט נלאסָאלָאק א עדנאגאּפָאדּפ רערענ נָאיצויל אווער רעד גּבעג

 כע סָאװ ,וצרעד פקע מוש גייק קידנקיפ טינ ,(810|| ויטקעיכָא צנאג סע

 . עה ד- !ווזא -- =



 1 מזילארעב ל מענופ גלאבינא יד גוא עװטסמעז רעד נופ רעגלָאפראפ יד

 קידנּפאכ טינ כיוא רעבָא ,טײקיטעט ערעגָאיצוילָאװער כעלנײװעג כיז טפור
 רָאפ רעקיזָאד רעד נופ דָאדג גריפראפ ביז קידנזָאל טינ גוא םעלײּפסיה גייק

 :ָאד יד ,"סערגָארּפ נכעלטפאשלעזעג נוא נשיטילַאּפ ראפ םמאק נופ (810/)

 * :יזאװק יד נקעדּפָא לָאז עמ בוא .קידחיװקרעמ רעײז ןיא עדאריט עקיז
 :קעיכָאה ניא צאלּפ מא טינרָאג ביז טצוּפ עכלעװ ,גנוריקומרָאפ עטנרעלעג

 טלעפעגיצ ,מעד ננעװ ענארפ יד טלעטש נײלא רעטװא רעד ּביוא) ?טייקויפ

 נדײר ןיא ,פמאק נופ מרָאפ רעדָא טיײקימעט םרָאפ ענעי דעדָא יד רעסעּב מיא
 .נביילגוצ יװ ,עקיּבלעז סָאד גנּויצאּב נײז נופ ,טײקװיטקעיּבָא רעד נגעװ ײּברעד

 / --עטלא יד נעמוקאנ כיז סעװ -- ,(לטכילגנענוראעפס א וצ ייוװצ לָאמ ייווצ

 נעװ ,נעיױרטעג ,רעריגער נרעה ,ריא טנַאק כיס :עיצאטנעמו:רא עטלא רָאנ

 .ךיא וצ טינ רָאנג םיצ צראה ניימ ?ײװ ,עיצוילָאװער טימ כייא עשאיטס כיא
 ,פטעלב-נגײפ א יֹװ רעמ םינ ןיא טײקוװטקעיכָא רעד פא כיז גפוראפ סָאד

 :ָאװער נוא עיצוילָאװער רעד וצ עיפאּפיפנא עװיטקעיּבוס יד וצ טקעד סָאװ
 .רעד .ס .ג ,ר 'ה רעד כיז טקיטײנ קעדוצ א ניא גוא .פייקיטעט רערענָאיצויל

 עיטאּפיטנא גימ אזא ביז טזָאל פמאק גופ עוװש:נלאּבינא רעד טימ לײװ ,ראפ
 | .גרָאּפפױנוצ טיג סָאמ מוש גייק גיא

 לעַפונ ?אּבינא נקיזָאד מעד כעיוקימ סעָאט ניק טינ רימ נּבָאה יצ ,ווענא
 ףֵאנ רעדָא ,רעמיור יד גנעק נפמעק ֹוצ עוװש א נכעגעג סעמעעב רע טָאה וצ

 פייטשראפ ,טלָאװ סערגָארּפ רעד .סָאװ ,אנאטראק נופ קערנָארּפ נ-אפ עוווש א
 ניפשראפ טינ נעמ גָאק יצ ?מיור טכארבעג גדָאש לקאכאס גטצע? גיא ,כיז

 .גָאק עמ ןא ,טנײמ .ם .ג .ר 'ה רעד ?"לָאפש , יוזא טינ םמאק טרָאװ סָאד

 ןכײלנראפ גופ נעגנורדעג זיא יוזא -- גנושרעהטסנלעז רעד גנעק פמאק רעד
 פקעלּפטנא -- עדאריפ רעטכארכעג רעד גופ טסקעט נטימ עוווש  סלאבינא
 רעד םמאק רעד ןיא סָאד -- םֶרָאפ גיא :"סעמרָאפ,, ענעדיישראפ ניא כיז

 לאלביּב זיא סָאד -- םרָאפ עטייווצ , יד ,רעלאגעלמוא רעד ,-ערענָאיצוילָאװער

 עדעדנא טימ .ה.ד ,"סערגַארּפ גכעלטפאשלעזעג נוא נשיטילַאּפ ראפ פאק,

 יד ניא רוטלוק טצנאלפ עכלעװ ,טייקימעט עלאנעל ,עכעלדירפ א ,רעטרעװ
  םיִג גטולכאל נעלפיײװצ רימ .טביולרעד טָאה גנושרעהטסכלעז יד ּסָאװ ,נעמאר

 ,טײקיפעט עלאנעל א כעלנעמ ןיא גנושרעהטסכבלעז רעד אב כיוא ןא ,גירעד
 נלאפ עקינייא ניא סָאװ :סערגָארּפ נשידנעלסור מעד םיורָאפ טגעװאּב סָאװ
 :םוא צנאג נלאפ עקינײװ ניא ,סערנָארּפ נשינכעט מעד לעגש צנאג יז טגעװאב
 ןלאפ עכעלסילשסיוא רָאג גיא ,סערגָארּפ נכעלפפאשלעזעג  מעד -- דנטיידאּב

 נָאק עמ .סערגָארּפ נשיטילָאּפ מער -- םיירג רערוטאינימ א ראג ניא גוא
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 6 רעד זיא סע כעלגעמ לפיװ םא נוא כעלמענ סיורג לפיוװ פא ,מעד ננעוו נטיירטש

 :ױגָארּפ אזא נופ נלאפ ענלצניײא יד לפיװ פא ,סערגָארּפ רערוטאינימ רעקיז

 ןופ עיצאזילארָאמעד עשיטילַאּפ עפפאהנסאמ יד נריזילאראּפ וצ .קיייפ נענייז
 .געטש גוא םוטעמוא כרוד טריפ גנושרעהשסכלעז יד סָאװ ,גנורעקלעפאב רעד

 טלאגעל עכעלדירפ יד ,טקערידמוא עליפא נײז לָאז ,נריפרעטנוא רעּבָא ,קיד

 -טימ טסייה --- גנושרעהטסבלעז רעד נגעק םמאק פירגאב נרעטנוא סייקיטעט

 :טֹוא כיוא יוזא מעד נכאוושּפָא טסייה ,עיצאזילארָאמעד רעקיזָאד רעד נקריוװ

 .טרָאװפנאראפ גייז נופ נייזטסּוװאב ?סעבעלאב גשיסור .םאב גנכאווש בעלדנע

 .גנורינער יד טוט סע סָאװ ,צ9 א ראפ ,רעגריב סא ,טייקכעל

 פלאנעלמוא יד גשיווצ מאזניא טינ ,ס .נ ,ר 'ה רעד ןיא ,נרעיודאב מוצ

 :רענָאיצילַאװער גשיווצ דיישרעטנוא מעד נשיװּפָא נװּורּפ עכלעוו ,רעביירש

 ,.מ .ר'ה מעד ,רעיינרָאפ א טָאה רע ,יירעגערטרוטלוק רעכעלדירפ נוא פמאק
 רעטמיראב רעד יא ."טייקכעלקריו רעזדנוא, ?קיטרא מענופ רעטווא מער

 גײעד .(1899, רעּבאיטנעס) ""?לסימ איאשטָאּבארפ וצ ענאלייּב רעדעדנוזאּב ,

 א , :גמירשעגרע טָאה ,נרענָאיצוילָאװער---נטארקָאמעדלאיצַאפ יד קידנדעדיװ

 סבלעז רעכעלטפאשלעזעג רעשיטָאטש נוא רעקסמעז רעד ראפ פמאק רעד/

 ףפמאק רעד יא ,לוש רעכעלטפאשלעזעג א ראפ םמאק רעד יא ,גנוטלאווראפ

 ייטש רעכעקטפאשלעזעג ךאפ פמאק רעד יא ,טכירעג גכעלטֿפאשלעזעג א ראפ

 רעד נגעק פמאק א כָאד ןיא .װ ,א .א גנורעקלעפאּב רעקידנרעגנוה רעד עצ

 םעפע ּבילוצ סָאװ ,םמואק נכעלטפאשלעזעג גקיזָאד םעד . .גנושרעהשסבלעז

 ?םאזק-עמפוא עקידענג יד כיז וצ וצ טינ רע טיצ שינעייטשראפפימ רענדָאמ א

 עשיסור יד גיוש ; סריפ ,רעּבײרש ערענָאיצוילָאוװער עשיסור כאסא נופ טייק

 עסעמע יד ...נָא גָאט נקיטסענ מעגופטינ גוא ,געזעגנּבָאה רימ יװ ,טפאשלעזעג

 עכעלטפאשלעזעג ערעדנוזאב עקיזָאד יד גלָאז יוזאיוו ,נירעד טייפשאב עגארפ

 געמ סײװ יװ גנושרעהטסבלעז רעד נגעק פמואק נקיזָאד םעד גריפ ...נטכיש

 יזאיו :ןיא זדתא ראפ עגארפ:טּפיוה יד נוא ...גלָאפרעד רעמ טימ בע

 גושרעהשסּבלעז רעד ננעק טמאק גנכעלטפאשלעזעג נקיזָאד םעד נריפ נפראד

 ,נרענָאיצוילָאװער ערעזדנוא נקוק גנונעוואּב רעייז פא סָאװ ,רעטעב-א ערעזדנוא

 יװ ,(9--8 זיז) "גנושרעהטסּכלעז יד נפראוווצּפארא ?טימ גטסעּב נּפא יװ !

 + וצ עיטאּפישנא גיײז נקעדוצוצ עליפא קישיינ ראפ .מ .ר 'ה טינ טלאה ,טעז ,ריא

 ױע טרעלקרעד טעכרא עכעפדירפ גוא עיציזָאּפָא עלאנעל ;גרענָאיצוילָאװער יד

 -עד ראפ עליפא טלאה נוא גנושרעהשסּבלעז רעד נגעק פמאק ראפ טעשָאּפ

 .פמאק "נקי ז ַא ד מ ע ד, גריפ רעטעּבױא יד גפראד יוזאיו ,ענארפ:טּפיוה

 ,קיצרעהנפֶא יזא טינ גוא וץטימי-פ יזא טינ םייװ זיא .ס נ .ר 'ה רעד

 נוא לאהעּביל רעזדנוא אּב נצנעדנעט עשיטילָאּפ יד נופ טפאשעוויורק יד רעּבַא
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 טניש גנונעװאב רעשרעטעבראינייר א גופ רעגנעהנָא נטסקע רעזדנוא אּב

 | | .* ןָאלק גונעג ברודא

 ;אֹּב רימ גפראד ,.ס .נ ר 'ה םענופ "מזיװ'טקעיּבָא, םוצ כעייש ןיא סָאװ
 טביילּבראפ רע .ּפָא טעשָאּפרָאגמיא רע טפראוו לָאמ שרעדגא גא זא ,נקרעמ

 :אנרָא ריא נגעװ ,גנוגעװאּב:רעטעּברא רעד ןנעװ טדער רע געװ ,"וװיטקעיּבָא,

 ;אװער רעד נופ םמאק גכעלריימראפמוא .גקידנעמוקנָא םעד נגעװ ,סקגװ גשינ

 ,םעד נגעװ ,גננשרעהטסּבלעז רעד נגעק עיטארקָאמעדלאיצַאפ רערענָאיצוי?
 נא נייז טעװ ייטראּפ רעלאגעלמוא נא ניא גלארעּביל יד גופ גנוריזינאגרָא יד זא

 :יא ןיא צלא סָאד .סעוטסמעז יד גמאשּפָא נופ טאטלוזער רעכעלדיימראפמואו
 .גָאק עמ ןא ,רעטכיג ליפיוזא םא ,רעטכיג רעײז גוא כעלכאז רעיײז גבעגעגרעב
 יראפ עקיטכיר סָאד כיז טיירּפשראפ גזיירק עלארעביל יד גיא סָאװ ,נעירפ כיז

 .םבייה ,ס .ג ,ר 'ה רעד געװ רעבָא ,דנאלסור גיא גנוגעוואב-רעטעברא יד גייטש
 ;וצנייא  טייקכעלגעמ רעד נגעוו רָאנ ,עניוס גנעק םמאק נגעװ טינ גדײר נָא
 .טקירד ,"מזיװיטקעיּבָא  גייז ?לָאמאטימ רע םרילראפ--- ,עניוס םעד "גנליטש
 .ווטארעפמיא וצ וויטיניפניא נופ עליפא רעּבירא ם"ג ,גליפעג ענייז סיוא

 טענופ פמאק גקישולב נוא :טצעל םוצ זוב גווגרעד טםונ טעװ לאֿפ מעד גוא רָאנ,
 ביוא ,מישוער נשיטארקַארוובישורעשרעהטסבלעז םמעד גגעק דנאלסור גרענָאוצוילָאװער

 סע נעמעװ אב ,געגָאזרעּפ גענופעגסווא בוז גלעוו ,םכאמ יד גבָאה סָאװ ,יד נשוווצ

 -טסבלעז רעד וא ,געז גוא עטכושעג רעד גבעגרעטנוא כוז -- טומ געגופעג ביז טעװ
 -םעה רעד גשוחצ זא ,לפיווצ רעסיוא זוא סע ..גבעגרעטנוא רוא בוז לָאז רעשרעה
 -ָאוצקאער רעד טימ טינ גלופ עכלעוו ,גענַאורעּפ גאראפ געניוו עיטארקָארווב רעטס
 ,נָארמ מוצ טורטוא א גבַאה עבלעוו ,:ענַאזרעּפ עקיצנויא יד ,ייז ..קיטילָאּפ רערענ
 סעװ רעשפע ...געגנוגווצרעביא ערעיוו גגָאזוצסיורא כיוה טינ לָאמנויק כוז גסולשאב
 ?עצ רעשירָאטסיה רעכעלדיימראפמוא רעד נןפ גטָאש רעלאסָאלָאק רעד נגעווטסעדנופ

 רעד ניא נעגנולקאוו נגַארטנוורא גשינעעשעג עסיורג יד נופ גטָאש רעד ,גנולָאצ

 .ס .ג.ר 'ה רעד טגָאו -- "רעטעברא וד גופ סעוצאוונאגרָא עכעלטפאשטריוו וד, *
 וד גופ גנויצרעד רעשיטילַאּפ רעלאער נוֿפ לוש א נעגיײז , -- ,טרָא רעדנא נא ניא
 רעקיטכיורָאֿפ לסיב א רעטװא םעד גבעגעג עצווא גא גטלָאװ ךומ ."גסאמ-רעטעברא ;

 :בָאה םוינוטרָאּפָא גופ םרעטור יד סָאװ ,,רעלאערט לטרעוו עקיזָאד סָאד גצונאב וצ

 גענָאק געגנוגנודאב עסיוועג אּב זא ,:ענעקוילּפָא טינ גָאק עמ .טעװעצינעגּפָא יוזא

 רעשיטילַאּפ רעווז ראפ כאסא גבעג סעיצאויגאגרָא-רעטעברא עכעלטפאשטריוו יד כווא

 גענָאק נעגנוגנוךאב ערעדנא אב זא ,נענעקוולּפָא םונ גָאק עמ יו טקנוּפ) גנויצרעד

 א רעבָא .(עיצאזולארָאמעד רעשיטילָאּפ רעווו אפ כווא נבעג סָאװ סעפע ייז

 רעקוטיוזולא רעווו רָאנ גבעג גָאק :סאמ-רעטעברא וד גנווצרעד עשיטילָאּפ על אע ר

 ?ןסאג  םענעפָא גא ןצ זוב טראה גנונעוואב רערעגָאיצוולָאװער רעד גניא ליוטנָא

 נוא רעשיטילָאּפ רעד נופ רעקידיימראפ וד טימ גורקירעגריב א וצ ויב טראה ,פמאק
 .וורעפאלקש רעשימַאנַאקע



 4 יי ,י

 מארגָארּפ גוא עיצאזינאגרָא ,קיטקאט .דראגנאווא סלא ײטראּפ רעדראֿפפמאק 1{ 4

 דער רעד נופ גנונעדרָא ענרעזווא יד נרעטשעצ סנמווצאב טעװ גוא עוווווס-גנורו גער
 וק טינ קוסעמסונטלעהראפ קיטיינ טצוא וויא וצרעד .קישילָאּפ רערענַאיצקא
 עכאמאפ יד בוזא נווטשראפ טעטש וצ טינ (גנוריגער יד) יז טעװ רעשפע ...כאכ
 טעוו רעשפע .ג;לטומ עלא טומ מישזער נשירעשרעהטסבלעז םעד נטוהפַא נופ ראפעג
 -בווא ביו גוולא ,עעצוילָאװער רעד טימ נענעגעגאב ביז טעוו וז רעדווא כָאנ ,יז
 "קיטטנא רעקידנעװטוונישירָאטסיה ,רעכעלרוטאנ רעד בגעק ֿפמאק רוא גופ גרעטאמ
 "רעקידמעלָאשעבמוא, רוא גוא נַאט לקאוו א כיז טעוו נוא טייהיורפ רעד .נופ גנול

 ?וירפ רעד נגעק פמאק םענוא טנעװקעסנָאק גווז וצ גרעהפוא טעװ יִז זא .קישילַאּפ

 וד רוא ראפ נענעפע וצ רעטיירב גוא רנ;טוירב צלא ניוז נעגנוװצעג יז טעװ ,טייה

 -נוא סרעטווא םעד) "!יוזא גרײז לָאז רָאנ ,רעשפע רָאנ םונ ,גוונ :.רעשפע .:ריט
 " :ןכוירטשרעט
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 גוא נרעשָאק גקיזָאד םעד כעיוקימ גנגָאז וצ רָאנ זדנוא טביילבראּפ !גײמָא

 ףע ןא ,כיג יוזא טריסערגָארּפ ?אכינא רעזדנוא .גָאלָאנָאמ םענעביוהרעד

 --!יא מרָאפ עטשרע יד :מרָאֿפ רעטירד רעד ניא ןדנוא ראפ סיורא ניוש טערמ

 ירד יד ,גנוצנאלפ:רוטלוק --עטײװצ יד ,גנושרעהטסּבלעז רעד ננעק פמאק

 . :ארטסדאפ וצ גוודּפ נוא נּכעגרעטנוא כיז לָאז רע ,עניוס םוצ פור א -- עש

 :םאמ גצנאגניא נענײז רימ !נכאז עכעלקערש ארא'ס .."נטָאש , גטימ םיא-נעש

 "ודאצ יד כיז גלעוו "םנטָאש, ראפ זא ,,ס .נ .ר ךעה גקידעװָאקעב נפימ םטיק

 גוא .טלעװ דעד פא צלא ?ופ רעכיג נקערשדעד גנירינער רעשיטור רעד נופ מיק

 ,רעטװא רעזדנוא טָאה גנורעװשאב-סנטָאש רעקיזָאד רעד ראפ ראבלטימוא

 נקידנעמוקנָא נפא נוא סעביוק ערענָאיצילָאװער יד גופ סקּוװ נפא קידנזײװנָא

 סיורָאפ רימ געעז רעיורט גפיט שימ , :נפורעגסיוא ,סיירפוא ;גרענָאיצוילַאװער

 סָאװ ,סעכיוק עלערוטפוק נופ יא נשטנעמ נופ יא םענָאּברָאק עכעלקערש ענעי

 ,קיטילָאּפ עװיטאװרעסנָאק:װיסערגא עקיניזמוא עקיזָאד יד נס ָאק טעװ םע

 :כעראב עשילארָאמ גטָאש ניק טינ ,גיז -נשיטילָאּפ גייק טיג טינ טָאה עכלעוו

 2געמעש נוא טייקשירענירטקָאד גופ םָאהט נכעלדנעמוא נא ראפ סָאװ ."גנוקיט

 נרענָאיצוילָאװער גגעוו -טריקכ רעד גופ ּפָאס נימ אזא פוא טקעד סע טיײקירסעייו

 ראפ סָאװ ,נופדעד דנאטשראפ עלעּפָארט ניק טינ טָאה רעטווא רעד !סיירפוא

 - גיא קלָאפ סָאד נעװ ,טאהעג טלָאװ סע גנומיידאּב עשירָאפסיה עלאסָאלָאק א

 טָאטשנָא .גנוריגער יד נענרעלנָא קירעהעג יװ לָאמנײא שטָאב לָאז דגאלסור

 טכארּבעג טָאה קכָאפ סָאד סָאװ ,ײסענָאברָאק עכעלקעד ׂש, יד פא גזייווגצנָא

 יד נרעקאלפעצ ,גנוגערפוא נוא סאה גנקעװ ,מזיטוילָאסּבא מעד טגנערּב גוא

 ביז ריא טפוראפ מעד טָאטשנַא -- ,םמאק םוצ טפאשנדייל נוא טײקסיײרג

 :ימ ,בע .פמאק םענופ נקערשוצּפָא יידעק ,סענָאּברָאק עקידנעמוק יד פא

 ;רענַאיצלַאװער) נגעװ ביז נעריקכ טינ נצנאגניא רעסעּב ניוש !נרעה ענ |

 נכ אמ לאניפ נימ אזא טימ עריקכ עסיזָאד יד נכאמ עילאק רערייא /"סיירפוא



 63י מזילארעביל מענופ גלאבינא יד נוא עװטסמעז רעד נופ רעגלָאפראפ יד

 :דײר רָאנ םליװ ריא ,טינ ,סוא טזייװ ,ריא םליװ ?נשינעעשעג עסיורג

 מימ רָאנ ביוא נדײד עליפא נוא ,"גנשינעעשעג עטיורג גופ גטָאש , םעד נגעוו

 ."נָארט מםוצ טירטוצ א נּבָאה עכלעװ ,נעגָאזרעּפ, יד

 ,מלופרעּביא ןיא םגטָאש גנעװ נוא סנטָאש טימ דייר ענימ עניוזא טימ

 סנטָאש יד נּפענוצוצ יידעק נוא .עסערּפ עלאנעל רעזדנוא כיוא ,טסגוװאּב יו
 עו עסיורג} יד פא ליּפשײב סלא נפוראפ וצ כיז געמונעגנָא זיא ,םייקלאער

 גשרירוזנעצ א .רעקעש נכעלגנידאב טימ לופ ,סעיולעלאה געגניז גוא "םעמרָאפ

 שרעדנא ?לײװ ,רעקעש גקיזָאד םעד גײז לכיומ לָאמוצ בָאנ געמ ןומ רעביירש

 :רעּביא עשיטילַאּפ יד וצ גנוּבערשש נײז נקירדסױא טגָאקעג טינ רע טלָאװ

 ידע .געװעג םינ רוזנעצ גייק זיא .ס .נ .ר 'ה נרעּביא רעּבָא .נעגנושרעדנא

 גבילוצ טינ נרָאװעג טכארטראפ נענייז -- רע טביירש --- סעמרָאּפער עסיורג
 :םיוא טײװ יװ םא ,קוק א טוט ."עיטארקָארויּב רעד נופ םפמנוירפט נטסכעה

 |?ראפ, נעמע װ נופ .עזא-פ עשיטענַאלַאּפא עקיזָאד יד ןיא סע שירעיירד

 נענייז סָאװ ,יד נוא ניקסווָאקנוא ,ניקסװעשינרעשט ,נענעצרעה גופ ?"טכארט

 בערע נא נָא טרעדָאפעג נּבָאה נשטנעמ עקיזָאד יד רעּבָא ?ײז טימ נעגנאנעג

 ;יז ראפ גוא ,"סעמרָאפער, יד טכעלקריוװראפ נּבָאה סע סָאװ ,סָאד רעדייא ,רעמ
 עבפעוו ,גנוריגער רעד דאצימ סעפידער נטילעג ייז נּבָאה געגנורעדָאפ ערע
 ,יד נוא גנורי:ער רעד גופ -- .סעמרַאּפעד "עםיורג, יד טריפעגכרוד טָאה

 .:ערישטש ,ריא כָאנ נעגנאנעג ,געגנאזעגּביול קידנעגניז רֹגילּב ,נענייז עכלעוו

 / נָאטעג בָאד סָאה גנוריגער יד רעּבָא ?"סרעּפעשטראפ, יד פא נייצ יד קיד

 :נײװ כעלגעמ סײװ יװ נּבענוצכָאנ יידעק ,כעלנעמוא נוא כעלנעמ סָאװ ,צלא

 עק א פ נּפוצמורא נוא נעגנורעדָאפ עשיטארקָאמעד יד נּפוצמו-א יידעק ,רעק
 טסײװ .ס .נ .ר 'ה רעד ."עיטארקָארויּב רעד נופ םמוירט גטסכעה גּכילוצ,

 .רָאניײז טשוטראפ רע נוא נטקאפ עשירָאטסיה עלא עקיזָאד יד טנכייצעגסיוא
 ףעד ננעװ עירָאעט עקיטומטוננײז ּפֶא נצנאגניא נענעקייל יז לייװ ,ראפרעד

 קיטילָאּפ ניא .רעשרעהטסבלעז מעד ?"נכאמ וצ קיּביגרעטנוא,, םייקכעלנעמ

 יא) טייקווואג עזָאלצענערג רָאנ נוא ,טייקיבינרעטנוא ראפ טרָא גייק ָאטינ זיא
 טיײקיּביגרעטנוא ראפ געמענָא נָאק (פייקוואנ עטציּפשעגרעּביא יא ,עקיליײה
 ,שרעה נוא ?ייטעצ ,017146 61 1000618 :דָאטעמ נשֵוײצילָאּפ נקינָאגנאל מעד
 םימ ּבינ ,עכעלטנזעװ סָאד גטיהראפ וצ יידעק ,עקיטכיװ טינ סָאד כָאנ ּבינ

 נוא קידנטכארטראפ, ..רעטכער רעד טיס ֹוצ םענ נוא טנאה רעקניק
 :.ער סנטײװצ מעד רעדנאסקעלא טָאה ,"סעמרָאֿפער עסיורג, יד קידנריפכרוד |

 ---ליצ גקיניזטסּוװאּב נייק טייצ רעקוּבלעז רעד גיא כיז ראמ טלעטשעג םינ גנוריג

 קלָאפ נשיסור מעד גדײנשּפָא נײז טינ לָאז סע ןיירּפ א ראפ סָאװ מוא ---
 םעד נופ גגױװעגּפָא טינ טָאה ,טייהיירפ רעשיטילָאּפ וצ געװ גלאגעל רעדיוופעי



 מארגַארּפ נוא עיצאזינאגרָא ,קיטקאט .דראגנאווא סלא ייטראּפ רעד ראפ פמאק ,1 626

 סָאד."?קיטראקצעזעג רעדיװשעי ,נריא טירש רעדיװטעי טקנוּפדנאטש נקיזָאד

 .ראפ, יא טָאה גנוריגער סנטייװצ םעד רעדנאסקעלא .םעמע טינ ןיא
 נופ כיז ראפ טלעטשעג ,ײז קידנריפכרוד יא ,סעמרָאפער יד ?"קידנטכאדפ

 גנורעדָאפ רעד גּבעגכָאנ טינ :ליצ נקיניזטסּוװאּב צנאג א נָא ּבייהנֶא עמאס

 יז .נרָאװעג טריראלקעד ניוש טלמעד ןיא סָאװ ,טייהיירפ רעשיטילַאּפ נופ

 נלאנעל רעדיװסעי נטינשעגּפָא םָאס עמאס נזיּב נוא ּבייהנָא עמאס נופ טָאה

 :נייא םא עליפא סעיסערּפער טימ טרעפטנעעג טָאה יז ?ײװ ,פייהיירפ וצ געװ
 נדײר וצ עליפא לָאמנײק טּביױלרעד טינ טָאה יז לײװ ,נסעלדאטשיה עכאפ

 ,נעגנאזעגּבוױל .ס .נ ,ר 'ה (מעד נענעקײלוצּפָא יידעק ,טייהיירפ ננעװ יירפ

 רימ עכלעװ ,נטקאפ יד פא רָאג עליפא יּבשטָאכ גפוראפ וצ כיז גונעג זיא
 :נארָאמעמ, סעמיוו ניא פ?לייצרעדסיוא נענייז סָאװ נוא טכאדּבעג נּבױא נּבָאה

 מעד רעדנאסקעלא טעדליּבעג נּבָאה עכלעוו ,רעדיװ גענָאזרעּפ יִד נגעװ .י"מוד

 יא סע, :יוזא ,לשָאמעֿפ ,סױא נײלא עמיװ כיז טקירד ,גנוריגער סנסייווצ

 עכָאּפע רעד נופ רעוט עשיכולעמ ענעעזעגנָא יד זא ,גענעכיצראפ וצ קיפײנ
 יד אֹּב גּבײלּבראפ נלעװ סע נעמענ עלופמור סעמעװ ,נרַאי רע200 יד נופ

 ?יורנ ליפיוזא נַאטעגפוא םייצ רעייז ניא נבָאה ,סעריוד עקידנעמוק עראּבקנאד

 :ָאהעג נּבָאה יז נוא ,רעמוקכָאנ ערעײז נָאטעגפוא םיוק נּבָאה סע פיו ,סעס

 רעכעלטפאשלעזעג נוא רעשיכולעמ רעזדנוא גופ גנוַײנאּב רעד רעּביא טעווער

 .:ידשעפענסעריסעמ טימ ,ןעגנוגייצרעּביא עקיטכיר ןפוא עד עײז מױל גנונעדרָא

 .ז) "נעגנוּבערטש ענייז צָארט טינ נוא רעסייק רעײז וצ טײקנּבעגעגרעּביא רעק

 עקיטבידפוא טיול :סעמע ןזיא סעמע סָאװ ,טָא .(?מודנארָאמעמ,, מענופ 7

 ,-עסײק מעד טײקנּבעגעגרעּביא רעקידשעפענסעריסעמ טימ ,נעגנוגייצרעּביא

 : ..עדנאב רעשִיײצילַאּפ רעד נופ שַארעּב נענאפשעג זיא רעכלעוו

 סָאװ ,נרעדנּוװ םיג ניוש ןדנוא פראד םמענעּבענעגרעּביא נּבױא מעד כָאנ

 | רעד כעיוקימ עגארפ רעטסקיטכיוװ רעד נגעוװ קינײװ רָאנ זיּב םיִג .ס.נ.ר 'ה רעד

 מעד צוכא .טייהיירפ- רעשיטילָאּפ ראפ פמאק םמעניא עווטסמעז רעד נופ עילָאר

 טעּברא "רעלערוטלוק, נוא "רעשיטקארפ, רעד פא כיז נפוראפ נכעלנייװעג
 רעשיטילָאפששירעיצרעד יא פא נָא קיפיולעג רע טזייוו ,עוטסמעז רעד נופ

 ,";נוטײדאּב עשיטילַאּפ א טָאה עװשסמעז יד, זא ,טגָאז רע ,"גנוטיידאּב
 רעד ראפ) כעלרעפעג זיא, ,עמיװ 'ה רעד רָאלק םעז סע יװ ,עווטסמעז יד זא

 ריא גֹופ צנעדנעט רעשירָאטסיה רעד ּבילוצ רָאנ (גנונעדרָא רעקידנרישסיזקע

 :יזָאד יד גופ .סולש מוצ נוא ,?עיצוטיטכנָאק א נופ נָאירּבמע סלא---גנולקיווטנא

 . יד גגעק לאפסיורא נא -- נעגנוקרעמאּב ענערָאלראפ קילעפוצ יוװ טקנוּפ ,עק

 סעמע גיײז ראפ רָאנ טינ קרעװ סעטיוו 'ה מעד גצעש רימ, :גרענָאיצילָאװער

 זנאטסעמא גשיטילַאּפ נטסרעיט א יװ כיוא רָאנ ,גנושרעהשסבלעז .רעד גגעוו



 21 מזילארעביל םענומ .גלאבינא יד נוא עווטסמעז רעד נופ רעגלָאפראפ יד

 רעקיזָאד רעד .עװטסמעז רעד גפעגעגסיורא טָאה גיילא עיטאהקָארויּב יד  סָאװ

 נבָאה עכלעװ ,יד עלא ראפ רעפטנע רעטנכײצעגסױא סלא טניד טאטסעטא

 :ןלָאװער רעד נופ עטריפדאפ רעדָא גנודליּב רעשיטילַאּפ גיא ?גנאמ ּביִלֹוצ
 עסיורת יד נעז טינ נליװ גוא טלָאװעג טינ (510!) עזארפ רערענָאוצ
 -לוק רעלאנעל ריא נֹומ גוא עווטסמעז רעשיסור רעד נופ גנוטיידאב עשיטילָאּפ

 גנודליּב גיא ?ננאמ א גזיװעגסיורא סע טָאה עשז רעװ ."טיײקיטעט רעלעדוט
 זיא סָאװראפ נוא נעמעװשימ ?געװ נוא ּוװ ?עזארפ נופ טייקטריפראפ א רעדָא

 סרעטווא מעד נוא ,ָאטינ רעפטנע נייק זיא פורעד ?.ס.נ.ר 'ח רעד מיקסאמ טינ

 ;אפיטנא נײז גגעוו גנורעלקרעד א רעשפע צוכא ,טינ כאז נייק טגָאז קאפסיורא
 ערעדנא יד נופ כיוא טנָאקאּב זדנוא זיא עכלעװ ,גרענָאיצוילָאװער יד ןצ עיט
 עמ רעמ א כָאנ נעיניא מעד םינ טרעלקרעד טוילָאסּבא .?קיטרא מעניא גנלעטש
 ראפ ( ?) טינ ?אלק רימ נליוו רעטרעװ עקיזָאד יד טימע ;גנוקרעמאּב עקידענוש
 רעירפ נצעש ינ טינ גענָאק רימ עכלעוו ניא ,רעוט ערענָאיצילָאװער יד געּפעשט
 ?סע זיא סָאװראפ ."ריקליו נגעק פמאק מעניא טייקיטומ עקיטסײנ יד צלא .ראפ
 רעקימסײג רעד גשיוװצ נאראפ זיא גנודניבראפ א ראפ סָאװ ?סע זיא סָאװ וצ
 טָאה .ס.נ.ר 'ה רעד ?עװטסמעז יד גצאשּפָא נענעק טינ מעד גוא טיײקיטומ
 .-ער יד "טעּפעשטראפ, רע טָאה רעירפ :עקילאק א יװ טכיראפ סעמעעב כיז
 טסווװאבמוא .ה .ד) ?רעמינָאנא , נֹוא רעטעדנירגאכמוא נא םימ גרענָאיצילַאװ
 ,עזארפ ניא נוא טײקנסיװמוא גיא גנוקידלושאּב (רעטעדנעוועג נעמעװ נגעק
 :אֹּב רעד נופליּפ יד זא ,ערָאשאה א טימ כָאנ ייז רע "טעּפעשטראפס טציא נוא
 עמ ביוא ,נעגנילשּפָארא נעגניװצ יז נעמ נָאק םייקנסיומוא ניא גנוקידלוש
 סלא .טײקיטומ רעקיטסײנ רעײז נופ גנונעקרענא גא טימ נטליגאב יז לָאז
 נעװ ,נײלא .ס.נר 'ה רעד כיז טכערּפשרעדיװ ,טײקרָאלקמוא רעד וצ סולש
 ניפ נריפדאפ כיז נזָאל , סָאװ ,יד טימ לָאק גייא ניא יװ --- ,טרעלקרעד רע
 םינ זיא ...עווטסמעז עשיסור ענרעדָאמ ידע זא ,"עזארפ רערענָאיצוילָאװער רעד
 טפארק רעראּבלפימוא ריא םימ נענָאק לָאז עכלעוו ,סיידג עשיטילָאּפ גייק
 -יימראפ יז סָאװ םמיוק-מיוק ...גקערשנָא נצעמע גענַאק לָאז ,גרינָאֿפמיא גצעמע
 ....(עוטסמעז יד יװ) נטלאטשנא עניוזא, ..."עיציזַאּפ ענעדיישאב ריא םקיד
 גינעדרָא (רעשירעשרעהטסּבלעז) רעקיזָאד רעד געָארד ביז ראפ ניילא נענָאק
 גנולקיוופנא רעד םימ גנודניּבראפ גיא זיולּב נוא טפנוקוצ דעטײװ רעד ניא רָאנ
 ."דנאק םענופ רוטלוק רעצנאג רעד נופ

 | - ץז
 :לעװ גנעוו ,ענאדפ רעקיזָאד רעד גיא נביילקרעדנאנאפ נווּורּפ כיז ריִמָאל

 / עמלעװ ,נטקאפ יד .זָאלשלאהניא יוזא  נוא זייּב יוזא טדער ,ס.נ.ר 'ה רעד רעכ



 ָּו

 מארגָארּפ נוא עיצאזינאגרָא קיטקאט .דראגנאווא טלא ייטראּפ רעד ראפ פמאק יי / 638)

 רעד נופ 'יגנוטיידאב 'עשיטילַאפ, יד זא ,נזיװאּפ ,טכאדּבעג נּבױא נּבָאה רימ

 ,ילָאּפ ראפ םמאק םעניא רעטקאפ סלא עריא גנוטיידאּב יד ,.ה .ד ,עווטסמעו

 'ד טלעטש ,סנטשרע .סָאװ גיא טָא רעקירעד טייטשאב ,טייהיירפ רעשיפ

 נֹוא) גסאלק עכעלגעמהאפ ערעזדנוא נופ רעייטשרָאפ נֹופ עיצאזינאגרָא -עקיזָאד

 גנעק גטלאטשנא עטלײװעג יר ננעקטנא קידנעטש (לדא:דרע מענופ סרעדנוזאּב

 :אב ,ײז גשיװצ נטקילפנָאק עקידרערייסעק סיורא טפור ,עיטארקָארויּב .רעד

 -טרָאװשנאראפמוא מענופ רעטקאראכ גרענָאיצקאער םעד טירט גדעי פא טזײװ

 טזײּפש נוא טייקנדירפוצמוא יד רעטנוא טלאה ,מוטנטמאאּב נשידאצ נכעל

 :עגניירא ,םנסייװצ .* גנוריגער רעשירעשרעהשסּבלעז רעד וצ עיציזָאּפָא יד
 :טסמעז יד נּבערטש ,גגָאװ נשיטאהקָארויּב םעניא דָא עטפניפ א יװ עטראּפש

 ---גּבערטש ײז ,גנוטַײדאּב רעײז נרעטיירּבראפ ,ענאל רעייז נקיטסעפראפ וצ סעװ

 :נָאק ֹוצ -- קורדסױא סעטיװ טיפ עליפא ,"קיניזטסוװאּבמוא נעײג; נוא

 .ער םסיורא כיז גזײװ ייז .ריא ננעװ גסעלדאטשיה קידנלעטשסיורא ,עיצוטיטס |

 נגעק פמאס ריא ניא גנוריגער דעד ראפ רעטעדניּבראפו רעטכעלש א יװ ,דעּביר

 גנגיצאב רעד ניא טעטילארטַײנ נכעלטניירפ ּפָא נטיה ייז ,נרענָאיצוילָאװער יד

 נָא נא רעּבָא ,עטקערידמוא גא מאנאה ,יײז נעופ נוא גרענָאיצוילָאװער יד וצ

 :קאוו נטנעמָאמ עשיטירק ניא גיידא גנָארט יז סָאװ ,טימרעד עוויוט עקידלפייווצ

 ניק טינ ,כיז טייטשראפ .נעלטימסָאמ עװיסערּפער סגנוריגער רעד גיא געגנופ

 לָאּפ גופ רעפקאפ נקידנעטשבלעז זיא סינ לפיו לַאלכיב גייק םינ ,"נסיורג,

 לאפ גטסעב ניא ןיא סָאװ ,טלאטשנא נא ניא געז טינ געמ נָאק פמאק נשיט

 גכעלטניירפ םא נוא נסעלדאטשיה עלארעביל פא ןיולב געװעג קייפ טציא זיב

 -קאפ עקיפליהאּב יד נופ מענייא נופ עילָאר יד רעּבָא ,טעפילארפיינ

 גענייז גיז גקיזָאד מעד ניא ,נענעקײלּפא טינ עװטסמעז רעד אּכ נעמ נָאק סהעפ

 ,א זיא -- עװשסמעז יד זא ,גענעקרענא ,טליװ ריא ביוא ,עליפא טיירג רימ

 ,םע טסײה ,ריא טייז :ננָאז רעשפע טעװ רעזעל רעד -- ,עיצוטיטסנָאק ?קיטש

 .טינ גטולכאל .רעמ טינ כיוא טּפיוהאב רעכלעװ ,,ס .ר .נ 'ה נטימ מיקסאמ

 .נָא טשרע ָאד כיז טּבײה טייהנדיישראפ:גנוניימ רעזדנוא

 ןיא סָאה רעבָא .יוזא גייז לָאז .עיצוטיטסגָאק ?קיטש א ןיא עווטסמעז יד

 :לעזעג, עשיסור יד נעמ טָאה פליה גייז טימ סָאװ ,?קיטש נימ אזא דָארג

 :עּב ,אזא דָארג ןיא סָאד .עיצושיטסנָאק רעד נופ טר אנע גקעוװ א "טפאש

 טָאה גנושרעהטסּבלעז יד עכלעװ ,עיציזָאּפ ,עקיטכיושּפאנק רעייז כערע

 עגארפ רעד נַופ טייז רעקיזָאד רעד נופ גנורעלקרעד עבעלריפסווא צנאג וד עז *

 גנווצאב עקיטיוזנגעק וד גוא עגאל עשירָאטסוה יד, :רושָארב סדָארלעפקא .ב .5 ניא

 עווענעשז) "דנאלסור נוא עיטארקָאמעד רעשוטסולאוצַאס גנוא רעלארעביל רעד נופ

 ,19--=17 ,19--11 ,8 ,8 .ז סרעדנוזאב 8
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 689 םזילארעביל מענופ נלאבינא יד נוא עװטסמעז רעד נופ רעגלָאפכָאנ יד

 יד כיז 'ראפ נטיהראפ וצ יירעק ,מזיטארקַָאמעד גקידנסקאוו םעד גבעגעגכָאנ

 -ָאּפ טרערָאפעג גכָאה סָאװ ,יד נדיישעצ גוא גלייטעצ יידעק ,סעיציזָאּפ-טּפיױה

 ;גודײשעצ עקיזָאד יד יוזאיו ,נעזעג נבָאה ריס .נעגנושרעדנארעביא עשיטיל

 :יטסנָאק א נופ נָאירּבמע , םעד) עװטסמעז רעד וצ "יורטוצ , נופ גדָאּכ נפא

 יי ,1881---1880 נרָאי יד ניא נוא .י רע200 יד ניא נּבעגעגנייא כיִז טָאה ("עיצוט

 ט"ײהיירפ רעשיטילָאּפ וצ עװמסמעז רעד גופ גנויצאּב רעד גנעװ עגארּפ יד

 שינעטלעהראפ רעד נגעװ עגארפ דעניימעגלא רעד גופ לאה רעטאווירּפ א זיא
 נטאווירפ נקיזָאד מעד פא געז נענָאק רימ נוא .עיצילָאװער וצ סעמרָאפער גופ
 -גרעב רעשירָאמ רעד גופ טײקטרעּפמולעגמוא גוא טײקלָאמש עצנאג יד לאפ

 א םא פמאק נרענָאיצילַאװער םעד טייּבראפ עכלעװ ,עירָאעש רעשינאינייטש
 -על ,?יומ סװװעיאידרעּב 'ה נטימ) טרעלקרעד עכלעװ ,סעמרָאפער ראפ פמאק
 ,י"רעסעּב צלא ,רעסעּב סָאװ -- זיא סערגָארּפ/ גופ ּפצינירּפ רעד, זא ,(?שָאמ
 -ביר טינ יוזא טקנוּפ ןיא מרָאפ רעניימעגלא גא גיא ּפיצנירּפ רעקיזָאד רעד
 נרענָאיצילָאװער יד .רעסעּב צלא ,רעגרע סָאװ -- רעשרעקראפ רעד יװ ,קיט
 ,סעמרָאפער ראפ פמאק מענופ ,כיז טייטשראפ ,גגָאזּפָא טינ לָאמניײק כיז גלעוו
 עכעלטניפ עזיײװלייט אגנוא עקיטכיװ נײק םיִג עליפא שטָאכ נּפאכראפ גנופ
 :ראפ נוא פירגנָא רעייז נקראטשראפ טעװ עיציזָאּפ עקיזָאד יד ביוא ,עיציִזָאּפ
 סע זא ,נסעגראפ טיג כיוא לָאמנייק נלעוו יז רעּבָא .נכָאצינ נלופ מעד גרעטכייל
 יידעק ,עיציזָאּפ עסיװעג א פא ּפָא טערט ניילא עניוס רעד נעװ ,נלאפ .גפערט
 טינ לָאמנײק גלעװ ייז .ײז גּפאלקעצ רעטכייל גוא עקידנלאּפנָא יד גדיישעצי וצ
 -1צאשּפָא רָאנ ,ייליצדנע, םעד גיוא גיא קידנעטש קידנבָאה רָאנ זא ,נסעגראפ
 :ןמ מרָאפער ערעדנוזאּב רעדעי נוא "גנוגעװאּב, רעד נופ םירש רעדיװטעי קיד
 ;נאראגנ נעמ נָאק ,םמאק גרענָאיצילָאװער מעניימעגלא נופ טקנוּפדנאטש מעג
 | .נרעלעפ עכעלדנעש נוא םירט עשלאפ נופ גנונעוואּב יד גריפ

 ,עווטסמעז רעד נופ גנוטיידאּב יד -- עגארפ רעד נופ םייז עקיזָאד יד םִא
 :אה רעקיּבלאה א כרוד גנושרעהטסּבלעז יד גקיטסעפר אפ וצ גייצעג םלא
 רעד גופ ?ײט גסיוװעג א גנושרעהטסּבלעז רעד וצ געיצוצוצ גייצעג סלא ,עכָאנ
 .גענאפשראפ םינ גצנאגניא .ס .נ .ר 'ה רעד טָאה --- ,טפאשלעזעג רעלארעּביק
 עשירענירטקָאד א כיז ראפ נטכארטוצסיוא גרָאװעג גלעּפעג רעסעּב ןיא מיא
 טול עיצוטיטסנָאק ירד נוא עוופסמעז יד קינילדָארג טדניּבראפ עכלעוו ,עמעכס
 'וד נפאשּפָא רעירפ טעװ ריא ּביוא, .רעסעּב צלא ,רעסעּב סָאװ ;?לןמרָאפ,, רעד
 -רעד גוא --- ,נעטיװ וצ ביז קידנדנעװ ,רע טגָאז --- ,דנַאלסור גיא עװשסמעז
 :סיורא כיז טעװ ,טייקכעלנעזרעּפ רעד נופ טכער יד גרעטיירּבראפ ריא םעוו כָאג
 עסיסעמ א דנאל מער נּבעג וצ טייהנגעלעג יד נרָאלראפ טָאה ריא זא ,גזייוו
 .רֶא רעד גופ נדָאב גפא נסקאוועגסיוא שירָאטסיה זיא עכלעוו ,עיצוטימסגָאק
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 מארגָארּפ נוא עיצאזינאגרָא ,קיטקאט .דראגנאווא סלא ייטראּפ רעד ראפ פמאק ,1 60

 .אוורעסנָאק מעד .גנובראפאב רעשידנַאטש' א טימ גנוטלאווראפטסבלעז רעקיט

 עקנאלש אראפסָאװב"עװיוט עטכעלש ארעיײז גָאט סלאפנלא ריא טעװ מזיט
 רעשידנאטש א טימ גנוטלאוראפטסבלעז עקיטרָא נא !עיצּפעצנָאק ענייש נוא

 ---גָארט מוצ טירטוצ א טָאה רעכלעװ ,רעטאוורעסנָאק רעגולק א--גנוּבראפאּב

 נבָאה טייקכעלקריװ רעד גיא סָאװ ,רָאנ רָאש א .עיצוטיטסנַאק עקיסעמ א
 א נענופעג עװססמסעז רעד קנאדא לָאמנײא פינ סרעטאוורעסנָאק עגולק יד

 ,עיצוטיטסנַאק גייק דנַאל םעד "גבעג, וצ סיג "טייהנגעלעג ערעסעב;
 םא כיוא נפורענּפָא כיז סָאה "עיצּפעצנַאק, עכעלדירפ .סגצר 'ה מעד |

 ?קיטרא מער טקידנעראפ רע נכלעװ טימ ,גנוזָאל גייז גופ גנורילומרָאפ רעד
 רערעדנוזאב א גיא --- גנוזָאל א יװ עקאט -- טסקורדעגּפָא ןיא רעכלעוו גוא)

 "מעז עשידנעלסורלא עלופפכאמ א גוא טכער , :טפירש גטעפ טימ נוא ערוש

 ליּפש עקידריװמוא אזא טקנוּפ ןיא סָאד זא ,נענעקרענא גפָא םרַאד עמ *!עװטס

 ,נלארעּביל עשיסור עסאמ רעטײרּב רעד נופ נלייטרורָאפ עשיטילָאּפ יד טימ
 :ָאפ עשיטילָאּפ יד טימ ?יּפש א רימ געעז י?סימ איאשטָאּבאר, רער אֹּב יו
 :סיורא װעיוכעמ נענייז רימ ?!.רעטעּבדא עסאמ רעטיירּב רעד נופ נליישרור

 ,לאפ נטיײוװצ מעניאייס ,נמשרע מעניא ייס ליּפש רעקיזָאד רעד גנעק נטערטוצ
 .וולק טָאה גנוריגער סנטייװצ מעד רעדנאסקעלא זא  ,?יײטרורָאּפ רעד זיא סָאד |

 צנעטסיזקע יד זא --- ,טייהיירפ וצ געװ נלאגעל מעד גשינשעגּפָא טינ טשרעמ
 מעד נבעג ֹוצ טײהנגעלעג עטסעב יד טשרעמיולק טפאש סעװשסמעז .יד נופ
 גופ .טינ גוש גָאז כיא -- גָאפ סלא ןזא -- ,עיצוטיטסנָאק עקיסעמ א דנאֿפ

 רעלענַאיצושיטסנָאק רעד נופ עליפא נייז לָאז רָאנ ,רערענָאיצוילָאװער רעדי

 ."עװשסמעז עלופטכאמ א גוא טכערע :גנוזָאל רעד נעניד נָאק --- גנונעװאּב
 ;יולק טָאה גנורינער םנטייוצ מעד רעדנאסקעלא זא ,ליײשרורָאפ רעד זיא סָאד
 סָאד--,ריא טימ  גריפנָא נוא גנוגעוואּב רעד גנוטכיר אנּבעג וצ קַיייּפ זיא סָאװ

 נראשוצ כיז נשטנעמ ערעכיזמוא עמאס יד ןיולּב טפלעה עכלעוו ,עטאמש א זיא
 :כאמ וצ לָאמאכָאג גנוריגער רעד ראפ טרעטכיילראפ .עכלעװ ,גנוגעוואּב רעד וצ
 עמ ,ָאי ,סעמרָאפער עקיבלאה גוא גגָאזוצ עכיוה טימ נרעטאּפוצּפָא כיז וװרַּפ א
 -ילָאװער רעזדנוא לָאז :גגָאזצסױרַאפ סָאד יידעק ,יװָאנ ניק גייז םינ םראד

 :עביק יד גכאפנעצראפ כיז טעװ -- ײנָאּפא-ריא נכיירגרער גנוגעוואּב עדענָאיצ

 עיינ .גנוריגער רעד גיא נעמוקפוא נלעוו -- טפאשלעזעג רעד גיא גנוריוי עלאר

 :נָאפ רעײז פא נביירשנָא גלעװ עכלעוו ,סוועימאנגיא גוא סװָאקילעמײםירָאל

 דנאלסור ראפ סע טלָאװ ,סעכָאּפאלָאכעל ."עװטסמעז עקופטכאמ א נוא טכער,

  ?אּבנוק עמאס רעד -- גנוריגער רעד ראפ ,רעדאּבניול טינ עמאס רעד נעוװעג
 נָא גלעװ נלארעּביל ?ײט רעקידנמיידאּב זיא םינ ?פיװ א ּביוא .געולסיוא רער
 רע טעװ ,ריא גופ גריפראפ כיז- קידנזָאל ,נוא גָאפ רעקיזָאד רעד גּבײלג נּבייה
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 גענאק ,גרענַאיצילַאװער יד "סרעּפעשטראפ) יד םא גלאפנָא םורא נטניה גופ

 :ואראק נווורּפ כיז סעװ גנוריגער יד נוא ,םטרילָאזיא נזײװסיורא ביז עטצעל יד

 - :אראּב א סעּפע טימ כיז גצענערנאּב סָאװ ,סעכָאנאה עלאמינימ ביז ראפ גהימ

 נכעגנייא ביז טעװ יצ .עיצוטיטסגָאק רעשיטארקָאטסירא:שיצירּפ גוא רעשירעט

 עג טענעדיישטנא םעגופ גנאנסיוא מענופ נייז קיגנעהּפָא טעװ סָאד ---,וגרּפ אזא

 רעבָא---,גנוריגער רעד נוא טאיראפטעלָארּפ נרענַאיצןילָאװער םעד נשיווצ ?גנאר

 ,נריוואק קידנעטשלופ געמ נָאק ראפרעד ,גרעװ טראנעגּפָא גלעװ נלאדעביל יד זא

 ;ענטיורא סָאה סע גנלעוו ,רעד יװ רעגיטשא ,גנוזָאל א נןפ םליה רעד טימ

 .ד.א  "ענישטשמעז , רעדָא "עוװפסמעז עלופטכאמ,} .ס.ג,ר 'ח רעד טלעטש
 גרעגָאיצילַאװער יד אב ,כעלטגיח יװ ,נראנסיורא גווריגער יד ייז סעװ 1

 רעד נומ רעטיר יד טיס נסיימש נוא קראק גראפ נּפַאכנָא ,קידנראנסיורא ,גוא

 :ננָאז סיװעג טלמעד גלעוו ,גרעה עניימ ,רימ/ גוא .עיצקאעד רעגעפורעגיוזא

 י ר !עקאט כײא טמוק יוזא

 :ָאסּבא טעד נטכינראפ וצ גנורעדָאפ רעד טָאּטשנָא ,שדעװ סָאװ ּבילֹוצ גוא

 ףעטארוקא גוא דעקיסעמ גימ אזא גנוזָאל-סולש סלא טלעטשעגסיורא ,מזיטויל

 ליװ עכלעוו ,טייקשירעגירשקָאד רעשירעטסיליפ רעד בכילוצ ,טנטשרע ?שטנווװ

 טרירעג טעװ גנורוגער יד זא ,טּביילג גוא "םזיטאוהעסנָאק םעד עװיוט א, נָאט

 :עק ,סנטייווצ ,ריא ראפ "נבענרעשנוא, כיֵז טעװ נוא טייקיסעמ אזא נֹופ נרעװ

 :טכאמ א נוא טכער , ;גנוזָאל רעד ,כעלקריוו ."נלארעּביל יד גקינייראפ,, וצ ייד

 טקנּפ -- ,גלארעביפ ע5? 8 נקיניראפ עמַאטסיפ טעװ "עוושסמעז עלופ

 יד ןופ גנוניימ רעד טיול) טקיגייראפ תלּבור נםא עקעּפָאק א, גנוזָאל רעד יװ

 פינ גנוקיניראפ גיס אזא טעװ יצ רעכַא .רעפעכרא ע5 א (';טסימַאנָאקע,

 סבייה יז נעװ ,סוילּפ א ןיא גנוקינייראפ ?םניועג א טָאטשנָא טסולראפ א גיײז

 -טנעדײשטנַא והא רעקיניזטסוװאב רעד גופ .ָאװינ גפא עטקינייראפ יד םוא

 טצעז יז געװ ,סונימ א ןיא גנוקינוידאפ .-עקיניידאפ עד גופ םאהרגָארּפ

 ןןא -עסאמ רעד נופ נלײטרורַאֿפ יד נופ ָאװינ נזיּב עשקינייראפ יד ֿפָאדא

 ;ראפ רעײז נוא רעײז קעפַאס נָא ןיא נלארעביק עשיסוד עסאמ רעד נשיוװצ

 גֹומ נָאירּכמע , גא םעמעעב ןיא עוושסמעז יר זא --- ,?ײטרורָאפ רעד טיידּפש

 ווֿפ םעגירטניא יד בילוצ קילעפוצ זיולּפ םרעװ רעכלעװ ,* ?ע'צוטיטסנַאק א

 ,עטטסמעו רעד נוֿפ נטכור םיז געק עמ סָאװ פא ,םעד גגעוו עגארפ רעד ןצ *

 -לָאד .װ .8 טשרופ םענופ געגנוגָאוסוורא עקורנגלָאפ טנאסערעטנומוא םינ גענויז

 גרָאי רע'00 יד נוא נרָאװעג גבעגעגסוורא ןוא סָאװ ,/קָאטכולמ בווז נוא ווָאקורָאג

 יד גופ סעכַאנאהיטנורג יד קודנשכארטאב , :(60--68 .ז ,קרעוו טנַאמהעד .וועצרוב)

 "שה נעטיוחעג ,גקיבלעו םער לָאמארעדיו רימ גענעגעגאב ,גנעגנושבורגיוא עקסמעו

 ףאפ --- נווש רער טא סוורא רעמָאמ רעֶבָא כוז טגָארש סָאו ,גנורונער רעד בופ קנאד
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 מארגָארנ גוא עיצאזינאגרָא ,קיטקא2 .דראגנאווא סלא ייטראּפ רעד ראפ פמאק 111 + 2

 :בעלרירפ "נכעלריטאנ , גייז ניא נטלַאהײאפ רעּבָאהטכאמ עשילארָאמוא ! סעּפע

 וצ םא גכעלראטשיה עכעלטע גונעג זיא סע זא -- . ,םקּגװ גקידעגָא-דאהעּב גוא

 טעּברארוטלוק עלאנעק יד ןא -- ,רעשדעהטסּבלעז "מעד "קיּביגרעטנוא , נכאמ

 לײװ ,י"גנוטיידאּב עשיטילָאּפ עסיורג א, טָאה טארפיּב עקסמעז יד נוא ?א?כיּב

 ופ ,גנושרעהטסּבלעז רעד כעלטגייפ טרָאװ נפא נענייז עכלעװ ,יד טיירפאּב יז

 ?ָאיצוילָאװער מעד מרָאפ רענעי רעדָא רעד ניא נציטש וצ .וויפקא טכילפ רעד

 נופ .גנוקינייראפ יד .לגד.א .ומא .ומא.א גנושרעהטסּבלעז רעד גגעק םמאק גרענ

 רעּבָא ,רענעשטנּוװעג גוא רעכעלצונ א עדאװא נעיניא נא זיא נלאזעּביפ יד

 נגעק נפמעק ןצ ?יצ םעד כיז ראפ טלעטש עכלעװ ,גנוקיניראפ אזא רָאנ

 םעד נרעכעה .,ײז וצ כיז גסאּפוצ טינ נוא ,נלייטרורָאפ עטרעטלעראפ יד

 480 .:רעקיטכי) טײקטלקיװטנא רעשיטילָאּפ רעזדנוא גופ ָאװינ נלעטימ

 :הואפ ,טרָאװ גיא טימ -- ,יז גרינָאיצקנאס שינ נוא (טײקט?קיװטנא

 :רָאּפָא ראפ .טינ גוא ,םפמאק נלאנעלמוא םעד גציטש וצ גנוקינ

 :ידאּב רעשיטילַאּפ רעסירג רעד נגעװ טײקשירָאיזארפ  ךעשיטסינופ

 טקיטכעראּב טינ גָאק םע ּפהוא .,טייקיטעט רעלאנעל רעד נופ גנוט

 :ײרפ, ;גנוזָאל נשיטילַאּפ םעד רעטעּברא יד ראפ נלעטשסיורא סָאד גרעװ

 סָאר נרעװ טקיטכעראּב טינ כיוא יוזא טקנוּפ נָאק ,.לג,ד.א "גקיירטש נופ טייה

 ,סע טסיוה ,טָא, :נרומאלקָארּפ קידנעגנילקכיוה ;טיוקיטומסיורג ריא טימ בביוט

 ינבעג ,גוא רעקינייװ כעלגעמ טייװ יװ נבעג כָאט גוא רעבָא "ןכווא קנעש בוא לפי יװ

 עס יודעק ,געגנורעטש ;:גוולוצקעווא כָאנ געומאב ביז ,רעקיניווװ כעלגעמ טייװ יװ קיד

 ייכרָאװעג טקנעשעגזיא סָאװ ,מעדושימ עלופא גצונאב קידנעטשלופ נעגָאק טונ בוז לָאז

 -בעז וצ גלעו ,גנונעדרָא רעשירעשרעהטסבלעז רעד אב ,טייצ רעקיטצוא רעד ניא

 נלעוו ייז געגנערב טינ סע גענאק בוא גצונ גווק נעגנערב טוג נעגנוטכורניוא עקס

 "מע טּימ כייר געגיוז ווז רעבָא ,גבָאה טינ וז גענָאק נוא גנוטיודאב גווק נבָאה טינ

 "נווא עקסמעז עיונ וד ..טפנוקוצ רעד גנוא גנולקוווטנא רעראבטכורפ נֹופ נענַאירב

 ראפ עואב סלא נעניד וצ טמיטשאבסוורָאּפ עמַאטסימ לריוג רעד טָאה נעגנומכור

 ,טייצ רעד זיב רעב נאלסור ניא גנונעדרָא רעלעגָאיצומיטסנָאק רעקיטפנוקוצ רעד

 פא ,מרָאפ-גנוריגער עלעכַאוצומיטס2 ָאק א נרעװ טריפעגנייא טעוו דנאלסור גנוא נעװ

 ָאטינ זוא סע נעװ ,טווצ רעד פא ,גנושרעהטסכלעז וד טריטסיזקע סע געװ ,טויצ רעד

 וצ טרעשאב נעגנוטכירנווא עקסמעז יד ווא ,טרָאװ נטקורדעג מענופ טייהוורפ ניק

 ."עגסאלג עקסמעז נופ געגנולמאזראפ עמו טש ,טסנעּפשעג רעשיוטולָאּפ א גבוולבראפ

 003  :שוריו נוא גנבעגרעביא טינ ביז טזָאֿפ סָאװ ,ליּפש-רעטרעװ א שיסור גיא)

 יָאגלָאד טָאה מורא יוזא ..ורעבוא זתהסממאע סעסתאגוע זההסתסוא 368סאא

 -וא גיא ביז גוָאלעגנוורא םינ ,גרָאי רע-00 יד נופ נערב ניא ,מלמעד עלופא וװָאקור

 גנָא בםאסא ודנוא רָאי 40 וד גבָאה נָא טלמעד גופ נוא .םזומוטּפָא עני :בורטעגרעב

 . כווא זייװליוט נוא) יילריוג רעד טָאה לעושכ טז וד וא ,גזיוואב נוא טנרע;

 ,נעלטימסָאמ וור רעצנאג א ראפ עזאב סלא נעניד וצ טמיטשאנסוורָאפ (גנוריגער
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 643 'מזילארעביל מענופ נלאבינא יד גוא עוטסמעז רעד נופ רעגלָאּפראפ יד

 ."עװססמעז רעלופטכאס א, ;גנזָאל מעד נלארעּביל יד ראפ נלעטשסיורא
 :רא יד עלימא ,עוטססעו רעדיװפעי פעװ גנושרעהטסב3לעז רעד אק

 וצ קייממוא ןיא םָאװ ,?ּפירק א 1ײז כעלדיימראפמוא ,,"עלופטכאמ ,:יב

 לָאמאמימ עופסמעז יד סעװ עיצוטיטסנָאק א אּב נוא ,גנולקיוושפנא

 .גנוטיידאב ?עשיטילָאּפ ,, עקיטייצטנייח ריא נרילראפ

 .ברוד :םעמרָאפ ײװצ ניא כעלגעמ ןיא גלארעכביל יד גופ גנוקינייראפ יד

 :ראפ ,רעלאנעלמוא) רעלאזעּביל רעקידנעטשבלעז א גופ גנודפיּבסיוא רעד

 :עביל יד ופ גנוקריושימ יד גריזינאגרָא כרוד נוא ייטראפ (כיז טייטש

 רעד םא נָא ניילא טזײװ .ס .ג .ר 'ה רעד .גרענָאיצילַאװער יד ראפ נלאר

 יתיײװנָא .עקיזָאד יד נענעקרענא לָאז עמ ּביוא ,..רעֹּבָא .םייקכעלגעמ רעמשרע

 .ַארעביל םענופ גסגאש נוא גטכיזסיוא יד גופ קורדסיוא גכעלקריוו גראפ נעג

 -- עווטסמעז רעד נָא, .טזימיטּפָא נרעדנוזאּב ניק םיורא םינ ייז נפור ,םזיל

 עלארעּביל א נדליּבסיוא נפראד נלארעּביפ עקסמעז יד גלעװ -- רע טּביירש
 עטריזינאגרא סלא ,ענעצס רעשירָאטסיה רעד נופ גײנּפָארא רעדָא ייטראפ

 נא ניא נלארעביל יד נופ גנוריזינאגרָא יד זא ,טגײצרעּביא גענייז רימ ,טפאדק
 ;וא מאהנָארּפ ריא טיול רעקיסעמ א -עייז עליפא שטָאכ ,ייטראּפ רעלאגעלמוא

 -טעז יד נפאשּפָא נופ טאטלוזע- רעכעלדיימראפמוא רעד עייז טעװ ,נדָאשעמ

 לײװ ,נמראו גנאל כָאנ נעמ פראה פםורעד זיא;"נפאשּפָא , נופ רָאנ ּביוא ,ייעװטס
 לאלכיב גנורינער עשיסור יד גוא ,עווטסמעז יד גפאשּפָא םינ ?יוװ עטיוו עתיפא

 / גקידנעטשלופ םאב עליפא םרָאפ עכעלרעסיוא יד גמיהדאפ ננעו רעייז םעגייד

 :יסעמ א רעײז נייז טעװ ייטראפ:נלאהעּביל יד זא .טלאהניא מעד גטָארסיוא
 :רֹוּב רעד גיא גנוגעוואב א נופ נוא ,כעלריטאנ קידנעטשלופ ןיא סָאד -- ,עק

 :ראּפ עלארעּביפ א נטלאה ביז נָאק גנונעוואּב אזא םא רָאנ) עװיווס רעזאושז

 םהאח סָאװ עיא רעּבָא .נמכיר טשינ כיז כאז רעדנא נײק פא רָאנ נעמ נָאק (ייט
 :עמ,, עריא ,יײטראּפ רעקיזָאד רעד גופ טײקיטעט יד נייטשאּב נגעווטסעדנופ
 --- רע טנָאז --- ביז ראפ גוולא, .טינ סע טרעלקרעד .ם.נר 'ח רעד ?"נדָאפ
 עכלעוװ ,עיצאזינאגרָא םלא 4,ימראפ עלארעביל/ עלאנעלמוא נא טינ נָאק
 ;ָאיציזַאּפָא עכעלנעוואב נטסקינײװמא נוא עקיסעמ עמאס יד גופ טייטשאּב
 :נזאּב נײק םינ ,עטיירּב סרעדנוזאב נײק טינ נעלקיוופנא ,נטנעמעלע עלענ
 .ערעפס רעסיװעג א ניא זא ,געניימ רימ ..."טייקיטעט עושיסנעמגיא םרעד
 ;טּפיוה גוא עקיטרַא יד נופ נעמאה יד כרוד ?עטצענערגאּב א עליפא נייז לֶאְז
 =גָאקעג קידנעטשלופ ייטראפ עלארעביפ א טלָאװ ,גסערעטניא עקסמעז כעלכאז

 נָא נלעװ רימ --- סייקיטעט עושסנעטציא נא יא עטיירּב א יא נעלקיוופנא

 רעּבָא , ...געגנוריקסאמעד עשיטילַאּפ נופ גנוריזינאגרָא רעד פא ,לשָאמעל ,גזייוו
 ס"עדנוזאּב ,נעײטראּפ ערעדנא דאצימ טיײקישעש אזא נופ טײהנזעוונא רעד אב
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 ,יטראֿפ-רעטעבהא רעד נופ רעדָא ישראּפ רעשיטאדקָאמעדלאיצַאס רעד נופ
 גשקעריד גײק גיא קידנשערטניירא טינ עקיפא --- ײטראּפ עלארעביל יד גָאק

 נא רעײז רַאֿפ גזײװסיורא כיז --- גטארקָאמעדלאיצַאס יד טימ בכיילנסיוא

 ,בעלרישאנ ,טראװ רעזעל רעד נוא ,טכערעג טויִלָאכּבא .י"רעטקאפ נטסנרע

 :עבײצנָא גכירטש ענײמעגלא עמאס יד ניא שטָאכ לָאז רעטװא רעד זא

 היוא טלָאמ םעד טָאטשנָא רעּבָא ."רעטקאפ , נקיזָאד מעד נופ םעברא יד גענ |

 עיטארקָאמעדלאיצַאס רערעגָאיצוילַאװער רעד נופ טקּוװ עד .ס .נ .ר'ה רעד
 יעװאּב רעשיטילָאּפ רעטעליוּב א נופ טייהנזעװנָא רעד אב :טקידנעראפ גוא

 גליּפש עיציזָאּפָא עלארעּביל עטריזינאגרָא זיא טינ .?פיװ שטָאכ א גָאק ...גנונ
 יד קידנעטש .נעניװעג קיטקאט רעטינעג א אּב :עילָאר עשיטילַאּפ עסיורג א |

 ;עג עטערטסקע יד נשיווצ פמאק נקידנפראשראפ כיז מענופ נעייטראּפ עקיסעמ
 .לעװ) יירעטקאפ ,, א גופ "עילָאר , יד !רָאג גוא - .."נטנעמעפע עכעלטפאשלעז

 גא יא ייטראפ א נופ געלדנאוראפ וצ כיז נתיואּב ניוש טָאה רעכ

 :ראשראפ רעד גו- "גליּפשסוא, לָאז עמ זא ,גירעד טייטשאּב ("עיציזָאּפָא,

 טרָאװ גייק---פמאק םעניא נלארעּביל יד נופ פײטנָא גנעװ .פמאק םענופ גנופ

 כָאה טרָאװ סָאד .טנָאפרעד זיא גקארעביק יד נופ םגיוועג ננעוו רעבָא ,טינ

 7 ...לעיצנעדיװָארּפ ,גנָאז נעמ נָאק .,טּפאכעגסיורא כיז
 גנוא יד טכאמהאפ סינ לָאמגייק נַּכָאה נטאדקַאמעדלאיצַאס עשיסור יד

 ,צלא ראפ רעירפ .נפמעק יײז רעכלעו ראפ ,טייהיירפ עשיטילַאּפ יד ןא ,םורעד

 ביז נלעטש עיזאושזרוּב רעד צלא ראפ רעירפ נצונ נעגנערּב סעװ

 רָאנ טנָאקעג טלָאװ גנושרעהשסּכלעז רעד טימ םמאק טמעד גגעק כאמס מעד םאה

 גופ נלייטרורָאפ עטסנרע יד ניא נעקנוזעגנייא ןזוא רעכלעו ,טסילאוצַאס א
 יד נצונסיוא טעװ עיזאועזרוּב יד .טזיקלָאפ גנרענַאיצקאער רערָא םזיּפָאטוא
 טאיראטעלָארּפ רעד -- ,רעטעלב-רעכרָאפ יד םא נעור וצ יידעק ,טייהיירפ

 .:אג רעד גיא געקקיוווצרעדנאנאפ יידעק ,טייחיירפ יד נבָאה קידנעװשיונ פראד

 נָא טעװ עיטארקָאמעדלאיצַאס יד גוא .מזילאיצַאס גראפ םמאק נייז םיירּב רעצ

 מער וצ גנווצאּב יד נײז טינ לָאז סע יװ ,פמאק:גנגיירפאּב םשד נריפ נגיינּפָא
 גםערעטניא יד ניא .עיזאושזרוב נטכיש ענעי רערָא יד דאצימ םמאק נקיזָאד

 גנעק עיציזָאּפָא רעדיװפעי גציטשרעטנוא רימ נפראד טמאק נשיטילַאּפ םענופ

 סָאװ גיא נוא יטָאמ א ראפ סָאװ ּבילוצ ,גנושרעחטסּבלעז רעד נופ כָאי מעד

 פײװ זיא זדנוא דאפ .נקעלפטנא טםינ כיז ֿכָאז יז טכיש גנכעלטפאשלעזעג א ראפ

 יב עיזאושזרוּב רעלארעּביל רעזדנוא גופ עיציזָאּפָא יד רעּבירעד סנייצלא םינ |
 וצ כיִז גזייוואב נלארעבול יד גלעוו .טאהפיב סעצמעז ערעזדנוא גופ גוא ?אקכ

 -אב גלעוװ רימ ,טוג עדאווא זיא --- ,ייטראפ רעלאנעלמוא ג8  גיא גריזינאגרָא

 עכעלגעמראפ יד ניא גײזטסוװאּבטסּבלעז נשישילַאּפ מענופ סקּוװ מעד נסירג



 645 מזילארעביל מענופ נלאבינא יד נוא עווטסמעז רעד נופ רעגלָאפכָאנ יד

 / ,געיטאב ביז גלעוו רימ ,געגנורעדַאפ ערעייז גציטשרעטנוא גלעוו רימ  ,גסאלק

 קיטייזננעק לָאז גטאזקַאמעדלאיצָאס נוא .נלארעביל יד נופ טייקיטעט יד זא
 א כיוא ריס גלעוו --- גזיוװאב טיג יז גלעוו .* ערעדנא יד ענייא גליפראפ

 .5 יד םא "טנאה רעד טימ נָאפ כאמ א טינ ?אפ (גכעלגיישראו רעמ) מעד

 .אב טימ געגנודגימראפ יד גקיטסעפראפ וצ געיטאב כיז גלעװ רימ ,נלארעב

 !ציטשרעטנוא ,גנונעוואב רעזדנוא טימ יז גענעקאב ,נפייקכעלגעזרעּפ ערעדנוז

 ןופ נטייקסעימ יילרעלא נוא עלא עסערּפ:רעטעברא רעד ניא גריקסאמעד כרוד ייֵז
 :ער יד נציטש וצ ייז געיצוצ ,נטכאמ עקיטרָא יד נופ סיטש נוא גנוריגער רעד

 גוא נלארעביל יד גשיוװצ סעװיוט טרא אזא גופ שיוטסיוא רעד .נרענָאיצוילָאװ

 גוא טרעטיײרבראפ רָאנ םראד רע ,טציא כיוא רָאפ טמוק גשארקָאמעדלאיצַאס

 ;סעװיוט נקיזָאד מעד פא קידנעטש םיירג קידנעײז רעּבָא .נדעװ טקיטסעפראפ
 :ישפנא נומ נגָאזּפָא טיִג ביז ?אפ גייק גיא גוא לָאמנייק רימ נלעװ ,שיוטסיוא

 -עד ניא ליפיוזא אראפ זיא סע עכלעװ ,סעיזויליא ענעי ננעק םמאק םענעד
 .יםור רעד ניא גוא לאלכיכ טפאשלעזעג רעשיסור רעטקקיװשנא טיג שיטילָאּפ

 -נרעדנע ,רימ גענאק ,נעמונעג כָאט גיא ,טארפיב טפאשלעזעג רעלארעביל רעש

 גופ עיצוילַאװעד רעד ננעװ עזארפ עטסוװאּב םקראמ עמרָאפ רעד טיול קיד
 וצ ,גגָאז גנוגעװאּב רערענָאיצוילַאװער רעשיסור רעד גנעװ כיוא ,רָאי 1848

 :זָאּפ יאס עכלעװ העּבָארעד גיא םינ טײטשאּב םערנָארּפ ריא

 2 םעיזויליא עכעלרעש נוס ביז נעיירפאב מעניא רָאנ ,געגנוּברעװרעד עווימ
 גשיטסיקלָאפ גוא מזיכראנא מענופ סעיזויליא יד גופ טירפאב כיִז גכָאה רימ
 -עגניגירַא סדנאלסור גיא גביולג מענופ ,קיטילָאפ וצ ?טיב- םענופ ,טזילאיצַאס

 רעד ראפ סיירג זיא קלָאפ סָאד זא ,גנוגייצרעּביא רעד נופ ,גנולקיושנא רעל
 נפאכראפ נָאק צנעגילעטניא עשידפעה יד זא ,עירָאעט רעד גופ ,עיצוילָאװער
 גנושרעהטספלעז רעד טימ סגיא םא םסנייא ?גנארעג א גריפ נוא טכאמ יד

 געיירפאב ןצ כיז גלארעביל ערעזחנוא ראפ כיוא געװעג טייצ ניוש טכָאװ'ס
 שיטקארּפ גיא רעטריטָארקנאב שיטערָאעט ,טכודעג כיז טלָאװ ,עמאס רעד גופ
 ;אֿלראפ כעלנעמט טשרעמיולק כָאנ ןיא סע זא ,עיזויליא רעקיייטסנּבעל עמאס

 גצונ נמא גזױוװוצנָא נעמוקעגסווא זוא סערוש עקיזָאד יד גופ רעביורש םעד *
 עיַאנהָאראנ, ווטראּפ רעד כעיוקומ ,קורוצ רָאו רופ טימ ווטראּפ רעלארעבול א נוע
 -עשו) נטארקַאמעדלאוצַאס עשוסַור וד נוֿפ נבאגפוא יד, עז .(טכער-סקלַאפ) "ָאווארפ
 געגיז ("טבער-סקלָאפ) ווטראּפ רעקווָאד רעד נוא בווא רָאנ ,.,) ;(1898 ,עוועג
 -עד ,נטסולאוצָאס-מינ רעקיטילָאֿפ עטכע רָאנ ,עשידאואקסאמ נווק טונ בווא גאראפ
 גיס טונ געגנערב ווטראּפ עקיזָאד וד גָאק טלמעד .דדד ,נטסולאוצַאס-טונ :טארקַאמ
 טלעגָאוציזָאּפָאשישילַאּפ וד םומ גרעטנעענרעד וצ כוז קודנעומאב ,נצונ מעניילק
 ט יע ר 2247 ,דנאב בקווָאד מַײד .ז) .(96 .ז) .."עוואושזרוכ רעזדנוא ינופ נטנעמעלע
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 .שעז זיא'ס- עכלעװא זא ,גנושרעהשסבלעז רעשיסוד רעד .טימ טייקשיראטנעמ

 עגנעהנָא עקיטכירּפוא יד זא ,עיצוטיטסנָאק א נופ נָאירּבמע נא ןיא עוומס

 ברוד עּגװש:לאּבינא רעײז גליפכיוא טשרעמיולק גענָאק עיצוטיטסנַאק רעֶד נופ

 לָאז רע ,עניוס מוצ נפורוצ עקירֿפורעג - גוא טײקימעפ רעלאגעפ רעקידלודעג

 | ,גבעגרעטנוא כיז

 ,1901 לוי יד בוי |

 רעשידנעלסור רעד נופ מארגָארּפ א נופ טקעיָארּפ
 יישראּפירעטעּברא רעשיטארקָאמערלאיצָאס

 | ןאָו

 צלא ,דנאלסור ניא עיצקורָארֿפ:עריױכס יד כיז .טכקיווטנא רעּכיג צלא .{)

 א רּמ ךעשיטסילאטוּפאק רעד טפאשרעה עלופ יד טיא גיא טמוקאּב רערעֶמ

 | .נפיוא:ריצוד

 יד זא ,וצרעד טריפ קינבכעט רעד נופ גנומוקלופראפ עקידרעדייסעק יד .1ֵ

 רעד .רעסיורג רעד דאצימ נסיוטשעגסיודא רעמ צלא טרעװ עיצקודָארּפ עניילק

 גוא גיײצעט ,נקירכאפ יד גוא דרע יד) געלטימ-ריצודָארּפ ?יימ רעטסקיטכיװ

 ביז טרירטנעצנָאק (געלטימ-רעקראפ ערעדנא גוא גנעו-נאבנזייא ,סענישאמ

 ?ורג גוא גטסילאטיּפאק לָאצ רעקידנפיידאפטינ כערעעּב א נופ טנעה יד ניא

 עקירנעטשבלעז ענײלק ירד .מוטנגייא:טאווירּפ רעיײז סלא ,רעציזאּבדרע עס

 ,טריניור רעמ צלא גרעװ (סעכָאלעמלאּב ,נראטסוק ,מירעיוּפ) רעדיצודָארּפ

 יא מוראיוזא כיז קידנעלדנאווהאפ נוא .נעלומ= ריצודָארּפ יד קידנרילראפ

 צלא .לאשיּפאק מענופ רעלָאצ:נשנישט נוא רעניד .קידנרעװ רעדָא .רעיראטעלָארּפ

 ופיוקראפ םוצ נעמוקוצנָא .נעגנגווצעג .טרעוו גשטנעמ:טעּברא לָאצ ערעסערג א

 יר נֹופ קיגנעהּפָא .גענייז -עכלעװ ,רעטעּב-אניול גרעוו ,טפאהק:טעּברא רעייז |

 .-עמיטכיר סמענעי ימ רעײז טימ קידנפאש ,רעמיטנגייא

 רעמ .צלא ,סערגָארּפ רעשינכעט רעד סױרָאּפ טייג םע רעטייװ סָאװ .זז1

 עּבאנגעל טפארק:טעּברא םא גע-פכָאנ מענוּפ גנורעסערגראפ יד - בָא טייטש

 -יּפאק יד נבָאה נטייקכעלגעמ רעמ צלא ,טָאבנָא ריא גופ גנורעסערגראפ רעד

 "יזעג-טינ יד ,רעטעכרא יד .נריטאולּפסקע נופ ָאװינ מעד גרעכעה וצ .נטסילאפ

 .ולּפסקע נופ כָאי רעד ,טײקיזָאלטעכרא יד נוא צנעטסיזקע רעד גופ טייקטרעכ

 גוא רעמ צלא נופ ?ריוג רעד גרעוו נעגנוקירעדינרעד יילרעלא נוא עיצאטא

 ,גנורעקלעפאב רענשַאּפערָאה רעה גופ נטכיש עטיירב רעמ|



 5 3 2 2 , 8 22 ב 4 = קא = ףקעמב

 64 - .}  .םיא .ר.ס .ר רעד גנופ מאוגָארּפ א נופ טקעיָארּפ

 רק עלעירטסודניא יד רעמ כָאנ גפראשראפ םעצָארּפ נקיזָאד מעד ..1ש- |

 :לעדיװ עקיטנו-ג יד םרוד נפורעגסיורא כעלדיימ-אפמוא גרעװ עכלעוװ .,נסיז

 .כיז טרָאּפ נסאמ יד גופ טנלע גוא טײקמערָא .םזילאטיּפאק םענופ גכורּפש

 וצ טײקכעלגעמוא רעה בילוצ .מוטכיר כעלטפאשלעזעג גדנעושראפ טימ

 .סעריוכס עטריצודָארּפ יד ראפ צאזּפָא גא נעניפעג

 סעכױק:ריצודָארּפ יד נופ גנולקיושנא עלאקָאלָאק יד טרעװ מוראיוזא .ש

 :אב ימ רעטכעלטפאשלעזעגראפ רעמ צלא נוא רעכעלטפאשלעזעג רעד גוּפ

 :ָאנָאמ גנולקיװטנא ,רעקיזָאד רעד גופ גצונ:טּפױה עלא סָאװ ,טימרעד טיילג

 מענופ סקּוװ נטימ בכיילגאּב .גנורעקלעפאּב טייהרעדנימ עקיטשינ א טריזילָאּפ

 טרעװ ,טייקבײלגמוא עכעלטפאשלעזעג יד טססקאוו מוטכייר נכעלטפאשלעזעג
 רָץמישנגיא סאלק מער נשיװצ טנורנּפָא -עד טרעטיירּבראפ .נוא טדעפיטראפ

 .פאיראטעלָארּפ סאלק מעד נוא (עיזאושזרוּב רעד)

 ןבו

 יד כיז געלקיווטנא גוא גסקאוו סע יװ ,טייצ רעקיּבלעז רעד ניא רעבָא
 יד טסקאוו ,מזילאטיּפאק םענופ גכורּפשרעדיװ עכעלריימראפסוא עלא) עקיזָאר

 :ָארּפ יד גופ גנונערֿפוא נוא טייקנדירפוצמוא יד ,טיקשפעהאּב יד גוא לָאצ

 םעד נגעק סאלס:רעטעּברא מענופ םמאק רעד כיז טפ-אשראפ ,רֶעיראטעל

 ,רעדמוא םענופ געיירפאב 'וצ ביז גנוּבערטש יד טסקאוו ,גטסילאטיּפאק סאלק

 .מזילאטיּפאק מענופ כָאי נכעלגערט

 .םענופ רָאנ כאז יד נייז נָאק סאלק:רעטעּברא מענופ גנּויירפאּב יד .ץנד

 טסאשלעזעג רענרעדָאמ רעד נופ נסאלק עקירעּביא עלא .עפוג סאלק:רעטעּברא

 רעשימָאנָאקע רעקידנריטסיזקע רעד נופ סעדיוסעי יד נטיהראפ ראפ נענײז

 קיטײג ןיא סאקק.רעשעברא מעגופ גנויירפאב רעכעלקריו רעד ראפ .גנונעדרָא

 ;קיװטנא רעצנאג רעד כרוד םיירנעגוצ סרעװ סָאװ ,עיצוילאװער עלאיצַאס א
 יה םא םמוטנניא:פאווירּפ נופ גנוטכינראפ יד .ה .ד ,מזילאטיּפאק מענופ גנול

 גוא מוטנגײא נכעלטפאשלעזעג ניא רערעײז גנאנרעּביא רעד ,נעלטימ:ריצודָארּפ

 :איצַאס א םא סעריוכס נופ גנוריצודָארּפ עשיטסילאטיּפאק יד נטייּבראֿפ סָאד
 רעד נופ גבשזעכ נמא נפקודָארּפ נטעּכראסיוא נופ גנוריזינאנרַא רעשיטסיל

 יד נוא דנאמשליוװ גקידנעטשלופ םעד נרעכיז וצ יידעק ,טפאׂשלעזעג רעצנאג

 ,רעדילגמימ עריא עלא נופ גנולקיווטנא עקיטייזלַא עיידפ

 :ראפ גצנאנניא פעװ טאיראטעלָארּפ מענופ עיצוילַאװער .עקיזָאד .יד .טדז1

 יוא ,טסייה סָאד גוא ,נסאלק םא טפאשלעזעג רעד גופ גנוליטעצ יד נטכינ

 נופ םיורא טגנירד עכלעוו ,שייקכיײלנמוא עשיטילָאּפ גוא עלאיצָאס רעדיװטעי

 .גנוקייפעצ רעקיזָאד רער
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 מארגָארּפ נוא עיצאזינאגרָא וק טקאט ,,רראגנאווא טלא ייטראּפ רעד ראפ פמאק ,ן}ן 8

 :ָארּפ רעד םראד ,עיצוילָאװער עלאיצַאק עקיזָאד יד גריפוצכרוד יידעק .1
 גראפ גכאמ מיא טעװ עכלעוו ,טכאמ עשיטילָאּפ יד גרעבָארעד טאיראטעל

 עלא נקיטייזאּב וצ טײקכעלגעמ יד נּבעג םיא טעװ נוא עגאל רעד נופ ראה/
 :קיד יד זיא גיז םעד/ גיא .ליצ נסיודג גייז וצ געוװ נפא נעייטש סָאװ ,סעינעמ
 עד ראפ גנידאב רעשיטילָאּפ רעקידנעװשיוג א טאיראטעלָארּפ םענופ רוטאט

 .עיצוילָאװער רעלאיצַאס

 ;םוא --- ליצ טעד כיז ראפ ; טלעטש עיטארקָאמעדלאיצַאס עשיסור יד 4

 נופ טײקיכערּפשרעדיװ עקידמעלָאשעּבמוא יד רעטעּברא יד האפ קער

 כעד גרעלקפוא---נטסילאטיּפאק יד נופ גסערעטניא יד וצ נסערעטניא ערעײז
 :גידאַּב יד נוא רעטקאדאכ םעד ,גנוטיידאּב עשירָאטסיה יד טאיראטעלַארּפ
 -יצכרוד רָאפ טייטש מיא עכלעװ ,עיצוילָאװער רעלאיצָאס רענעי גופ געגנוג

 נָא קוייפ זיא סָאװ  ,יישראּפנסאלק ערעגָאיצוילָאװער א גריזינאגרָא ---,נריפ

 היה .םמאק סשאיראטעלָארּפ םענופ נעגנוקעלּפטנא עלא טימ ןריפוצ |

 רעד גופ נוא שיוטסיוא נלאנָאיצאנרעטניא םענופ גנולקיוושנא יד רעּבָא ,1

 גנודניּבראפ עגנע אזא נפאשעג טָאה קראמ גכעלטלעולא גראפ עיצקודָארּפ
 :עּברא ענרעדָאמ יד זא ,םלעװ רעטריזיליװיצ רעד נופ רעקלעפ עלא נשיװצ

 :רעטניא גא גרָאװעג .גנאל ניֹוש ןיא נוא גהעװ טזומעג טָאה גנוגעװאּב:רעט

 םא יֹװ ,כיז םא טקוק עיטארקָאמעדקאיצַאס עשיסור יד נוא .עלאנָאוצאנ

 טא יוװ ,יימרא רעשיראמעלָארּפ רעכעלטלעולא רעד נופ דאירטָא נא םענייא

 | ,עיטארקָאמעדלאיצַאס רעלאנָאיצאנרעטניא רעד גופ ?ײט א

 גרעדנע עיטארקָאמעדלאיצָאמ רעשיסור רעד נופ גליצ עטסטנעָאנ יד .ןד

 :טשער עקילָאצליפ יד סָאװ ,טימרעדט?אטשעג רעייז גיא קידנטיידאּפ רעבָא כיז

 רעכעלטפאשלעזעג רעשירעמיטנגייּבײל ,רעשיטסילאטיפאקראפ רעה נופ כעכ

 גנולקיװשנא יד סָאמ רעטסקראטש רעד גיא גטלאהראפ זדנוא אב גנונעדרָא

 ?יזלא נֹוא עקידנעטשלופ יד כעלגעמוא נכאמ יז ,סעכױקײריצודָארּפ יד נופ
 -גבעל מעד ּפָארא נצעז ,פמאקנסאפק טטאיראמעלַארפ טענופ גנולקיווטנא עקיט

 עשיראבראב:שיטאיזא נכאזרוראפ ,גנורעקלעפאּב רעקידנטעברא רעד גופ ָאװינ

 "עד גיא גטלאה ,מוטרעױּפ גקינַאילימליפ מענופ גכראטשסיוא גופ םעמרָאפ

 | .קֹלָאֵפ עצנאג סָאד טייקטקיטשעגוצ גוא טײקיזָאלטכער ,שינרעשצנימ

 כי רעד נופ כעלטשער עקיזָאד יד גופ רעקידנטיידאּב עמאס רעד .1

 גצנאג נקיזָאד םעד נופ גנוטסעפ עקיטכעמ עמואס יד ,גנונעדרַא רעשירעמישנגיי

 זעְנ גוא רעטסזײב רעד ןיא יז ..גנושרעהטסמלעז עשידאצ יד ןיא מזיראבראכ

 רעד גופ גוא גנונעוואּכ-גנוירפאּב סטאיראטעלָארּפ םענופ עניוס רעטסכעלרעפ

 | לאסט גצנאנ סענופ גנולקיוװקנא רעלערוטֿפומ
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{1 
 ראמ עכאנפוא עשיטילָאּפ עשסשנעָאנ םלא פ"אדסר יד טלעטש * רעבירעה

 :עד+ א טימ יז נטייּבראפ נוא גנושרעהטסּבלעז עשיראצ יד גפהאווצּפָארא ביז
 ט-עביו עכלעוו ,עיצוטיטסנָאק רעשיטארקַאמעד א נופ דָאסעי נפא קילּבופ

 רעד גופ עיצאהטנעצנָאק יד .ה .ד ,קלָאפ םענופ גנושרעהטסבלעז יד 4
 רעשירעּבעגצעזעג א נופ טנעה יד ניא טכאמ רעשיכולעמ רעטסכעה רעצנאג
 - ןרעײטשרָאפ-קלַאפ גופ טלעטשעגפיונוצ זיא סָאװ ,גנולמאזראפ

 רער גיא יס ,נלאוו יד אַּב טכעדלאוו עטקעריד גוא עכײלג ,עניימעגלא (2
 .רָא-גנוטלאוװראפשסכלעז עקיטרָא עלא גיא ייס ,גנולמאזראפ רעשירעכעגצעזעג

 .ּפִא םייהעג ;רָאי 21 טכײרגרעד טָאה רעכלעוװ ,רעגריב רעדיװשעי ראפ געגאג

 סלײװעגסױא רעלייװ גדעי גופ טכער סָאד ;נלאוו עלא אֹּב סעמיטש יד נּבעג

 :קלָאה יד ראפ טלאהעג ;געגנולמאזראפ:טפאשרעייטשרָאפ עלא גיא נרעװ יצ

 | | ,רעײטשרַאפ
 ;רעגריב יד גופ גנוניוװ נוא גָאזרעּפ רעד גופ טייקכעלריראּבמוא (34

 ,נעגנולמאזראפ ,עסערּפ ,טרָאװ ,נסיוװעג גופ טייהיירפ עטצענערגאבמוא }/4( 
 ןגענייראפ גזא גקיירטש

 ;גברעװעג גוא גנונעוואב גופ טייהיירפ (8

 עא גומ גנוסיטכעראטסיײלג עלופ גוא גדנַאטש יד נוס גנוטכינראפ (6

 | ;עסאר נוא עינילער ,טכעלשעג נופ קיגנעהּפָאמוא ,רעגריּב
 ,םעיצאנ עלא ראפ גנומוטשאבטסבלעז סא טכעה םענופ גנונעקרענַא יד (

 ;עכולעמ רעד גופ דנאטשאב גיא ניירא געײג עכלעוו

 :עג נראפ גטמאאב נדעי גגקָאפראפ ֹוצ טכער סָאד רעגריצ נדעי נּכעג (8

 ;(עוטסלאשטאנ) נצנאטסניא ערעכעה יד טיו? מיא קידנגָאלקנָא טינ ,שכיר

 -ופ גנונעפָאװאב רענײמעגלא םא רעפילימ עקידנעטש סָאד נטייבראפ (9

 | ;קלָאפ מענ
 ;עכריק רעד גופ לוש יד גוא עכולעמ רעד גומ עכריק יד ג?ײטּפָא 0

 ;אּב ;רָאי 10 ןיִּב גנורליב עשירעפטאנילּפָא גוא עטסיזמוא עניימעגקא 1
 ג04 םירישכאמ-נרעק  גוא רערײלק ,ןיּפש פימ רעדניק עמערָא יד גגרָאז
 יי | .עבקעמ רעד נופ גבשזעכ

 *ףיקייפ-טכאלש גיײז גנרעכעה גוא סאקק-רעטעברא םעד גצישאכ ֹוצ וידעק

 | ;ּפ"ארסר יד טרעדָאפ

 א

 ז

 יָארמ) עוסימָאק רעצנאג רעד נופ געמונעגנָא סע ןוא -- בעגאר נופ קודנבווהנָא *

 ה ער .("ארקסוא  .דער רעד נופ עיסומָאק-טארג

 גליוָאד סעד ןֹופ בויהנָא מעד ברעדנע :נאלשרָאפ {.ד קט כנונצל) םוורפ *
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 עלא .ראמ סעלסעמ א ָאש טכא טימ .גָאט- -טעברא םעד גצענערגנאב (
 ;רעטמעברא-ניוק |

 . םיירעּביא נָא טרעיד .סָאװ ורֿפָא גכעלטנכעו א צעזעג א בחוד נריפנייא (9

 ניא גמכעלשעג ערייּב נופ .רעשעבהא:ניול יד ראפ ,ָאש 96 נופ רעקיניײװ ְטיִנ

 ;טפאשטריוטקלַאפ רער גופ גגייווצ עלא
 י | ,סעברא-געָאשרעביא גרעווראפ גצנאגניא (9)

 עלא - עא (ירפרעדניא 8 זיב טנוװָאניא 9 נופ) טעברא-טכאנ גרעווהאפ (4

 ?ןַצ ; קימיג טגנידאּבמואזיא יז ּוװ ,יד צוכא ,טפאשטריוװקלַאפ רעד גנופ נגייוװצ

 | ;גווימַאמ .עשינכעט ביק |

 .גיק גופ טעבהאדניופ םימ כיִז נצונאב וצ רעמענרעטנוא : יד גרעווראפ (6

 : | | ;רעטלע גקירָאי-18 ןיב רעד

 :עּפס בעֿפרעש זיא יז ּוװ ,גגייווצ ענעי ניא טעּב-א:נעיורפ נרעווראפ 6

 ,מזינאג-ָאײנעיורפ נראפ לעיצ
 רעגנירנָא יד נופ טײקכעלטרָאװטנאראפ עליװיצ צעזעג .נכרוה .גריפנייא -(7

 "טעברא יד ןזײוטײט רעדָא נצנאננוא טרילראפ רעטעברא רעד םָאװ ,ראפרעד |

 רערָא גלאפצקילג מוא ּבילוצ געמוקעגרָאפ זיא סָאװ ,טסולראפ- א--,סײקויפ |
 ;ופ רעפעברא עד נעיירפאב ;עיצקודָארּפ רעד גופ נעגנוגנידאב עכעלדעש

 בילֹוצ געמוקעגרָאפ זיא טסולראפ רענעכעגעג רעד זא ,גזײװרעד וצ םכילמ רעד

 ;רפוש םהעגנידנָא מעיד

 * ;טעריוכס טימ ניול:טעּברא נּבענוצסיורא .גרעווראפ (8

 ראפ) גּבָאה עכלעוו ,םינייקז:רעטעברא סעיסנעּפ;עכולעמ גּבענסיודא (9
 : . ןטײקייפטעברא יד נרָאל

 :ירטקעּפסניא נעמיטשאּב ;סרעטקעּפסניא:קירּבאפ לָאצ יד גרעסערגיאפ (10

 ;א ריזינאגרָא ;טעּברא:נעיורפ .טרילאווערּפ סע גװ ,נגיװצ ענעי ניא סעס

 .דאפ רעד כרוד ,גצעזעג-קירבאפ יד טליפעגסיוא נרעװ סע יוזאיוו ,טכיזפוא

 נופ עטלָאצאּב נוא רעטעּברא יד גופ עטלײװעגסיוא ,רעײטשרָאפ נופ גנולטימ

 .יא רעטעברא יד גופ עטלײװעגסױא נופ טכיזפוא נא כיוא גוא ,עכופעמ רעד

 יד טײג סע יװ גוא נפידאט יד טלעטשעגפיונוצ גרעװ סע יוזאיו ,םעד רעב

 | ;עריונס נופ גנוריקארּב

  ד-ָאט גוא רעשיזופ ננפ סאלק-רעטעברא מעד נטיהוצּפָא !ודעק :נפווא אזא פא צאובא

 ראפ טמאק מֹוצ טייקְווופ גווז גרעכעה וצ וודעק כיוא גוא ,גנורירענעגעד רעשולאר

 .ד יד | ...גנווירפאב בווז

 גריפנייא :(טקנוּפ נקיבלעז מער ניא) רעהא נלעטשניורא :גאלשרַאפ םוורפ * |

 "רא נעגנוד גגַעו נכאמּפָא ץלא טיול .גומרַעט-לָאצסווא גבכעלטנבעו א צעזעג נכרוד

 | ,"רַעטעב



 51 : ,פ .א .ד יס .ר רעד נופ מארגָארּפ א נופ טקעוָארּפ

 2מםּבלעז רעקיטרָא : רעד נופ נענאגרָא יד דאצימ טכיזפוא נא גריזינאגרַא 1 :

 ?אכ םעד טא רעטעּברא נופ עטלייװעגסיוא גופ ?ײטנָא נטימ גנוטלאווראפ

 יד ּפַא גביג רעמענרעטנוא יד עכלעוו ,סעדייבעג-ניוװ יד .ופ .דנאטשוצ גראפינ

 סערייּבעג עקיזָאד .יד ניא גנונעדרָא רעכעלרעניא רעד םא- כיוא גוא ,רעטעּברא
 גגעק רעטעכהַאהעול יד .גצישאב וצ ײדעק ,נעגנוגנידאב-עדנערא יד םא נוא

 סלא טייקיטעמ גוא גבעק רעײז גיא רעמעגרעטנוא יד גופ גנושימניירא רעה

 : | | ;רעגריב גוא גענָאזרעּפ- עטאווירּפ

 .יר םא טכיזפוא נראטינאס נקימײזלא גטריזינאגרָא קיטביר א גפאש (2

 ;ןיוק טימ ביז נצונאּב .סָאװ ,נעגנומענרעטנוא עלא גיא געגנוגנידאבט טעּבר

 : | ;טעברא

 רעד םא .עיצקעּפסניאז קירבאפ רעד גופ טכיזפוא מעד גטײרּפשראפ (8
 .ָאיזַאק יד םא ןוא ,עירפסודניא רעשיראטסוק גוא רעשימייה . ,רעשיכָאלעמלאב
 ;נעגנומענרעטנוא עג

 .עג יד גיײז רעוװיוא ראפ םיײקכעלטרָאװטנאראפ עלענימירק גריפנייא (14

 ;צושנפעּכרא נגעוו נצעז

 גיוליטעּברא מענופ טלעג גענעכערוצּפָארא רעמענרעטנוא יד גרעווראפ (8
 טכאמעג םינ לָאז סָאד קעװצ א ראפ סָאװ ראפ נוא עּכיס א ראפ סָאװ ּבילוצ
 ;(,לג .ה .א גנוריקארּב סארט נרעוו

 נפאשטריווקלָאפ רעד נופ נגייווצ עלא- ניא נטכירעג:ברעוװעג נפאש 0
 .ביילג םא רעמענרעטנוא גוא רעטעבחא יד גופ רעײטשר וָאפ גופ

 ןה)
 .טריוו .עשיכופעמ עשיסור יד גריזיטארקָאמעד וצ קעװצ נטימ ,מעד .צוכא |
 ;נויא גוא נרעייטש עטקערידמוא עלא נפאשּפָא :ּפ"אדסר יד טרעדָאפ ,טפאש
 .,העיטש:עסָאנכאה גויסעדגָארּפ .א גךיפ

 .ירעמיטנגייבײיל} רעטלא רעד ופ כעלטשער .יִד נקיטײזאּב ןצ קעוװצ גנטימ
 | * :צנָאלשרעד געז כיז יז טעװ ;נונעדרָא רעש

 ,גטכילפ עכא ביוא נוא ,(קָארּבָא) טלענ;ּבייל נוא:פיוקסיוא יד נפאשּפָא (1
 | :דנאטש:שנישט א פא יװ .,מוטרעױּפ נפא טציא נלאפ עכלעוו

 ,םלעװ ,נצעזעג עלא נוא גרעדנא גראפ רענײא סעוװרָא יד גפאשּפָא (2
 .ןרהע גײז רעביא .נעװעטאכעלאפ םעניא רעיוּפ םעד גקירד

 נופ נסערעטנוא יד גוא נוא, :רעטרעװ יד רעהא נלעטשניורא :גאלשרָאפ סוורפ *
 צאובא רעצנאג רעד זא ,וווא "פרָאד :וא פמאקנסאלק מעגופ גנולקיווטנ א רעיירפ רעד
 -וטנגווביול ר;טלא רעד נופ כעלטשער יד נקיטיוזאב וצ קעווצ גטומ , :נעגנולק לָאז
 מָענופ גנולקיושנא רעיורפ רעד נופ גסערעטנוא יד גוא נוא גנוגעדרָא רעשירעמ
 | ."נגָאלשרעד נעו ס"אדסה יד סיו שעװ ,פרָאד ניא סמאקגסאלק
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 מארגָארּפ נוא עיצאזינאגרָא ,קיטקאט .דראגנאווא סלא ייטראּפ דעד ראפ פמאק ,1 62

 אב גרָאװעג נעמונעג גענייז סָאװ ,נעמוסחמלעג יד קלָאפ םטעד גרעקמוא (9

 ּבילוצ נריקסיפנָאק ;טלעגעבײיל גתא:םיקסוא ופ מרָאפ רעד גיא םמיא

 נוא ,רעטיג עשיפיוה .יד נוא סנגעמהאפ עשיריטסאנָאמ יד ליצ נקיזָאד עדי
 טיצידּפ עסיורג יד נופ גדהע יד רעייטש נלעיצעּפס א טימ נרעייטשאּב כיוא
 :הנעו ;עָאװלאה-פוקסיוא נא שימ טצונאב כיז גכָאה עכלעוו ,סרעציזאבדרע

 :לעיצעּמס א ניא ,געװ םעד םא גתָאװעג געמוקאּב נענייז סָאװ ,סעמומ יד

 :לעזעג עשיפרָאד 'ד גופ טיונ:טײקיטעטלױװ נוא עלערוטלוק ראפ דונֶאטקלָאפ

 | - ןג8פאשי

 י | נטעטימָאק עשירעיוּפ גדנירג (4

 -- רערָא עיצאוי רּפָארּפסקע כרוד) םעדניימעג עשיפרָאד יד נרעקמוא פא (א

 --,טנאה ניא טנאה נופ געגנאגעגרעּבירא נענײז גדרע יד ּביוא ,לאפ מעד ניא

 יוּפ יד אב גרָאװעג גטינשעגּפָא גענייז עכלעװ ,גדרע- ענעי (.לגד.א םיוקסיוא

 טגעה יד גיא נעניד עכלעװ גוא טכער-מוטנגייבײפ סָאד נטכינראפ מאב טירע

 ;גפאלקשראפ וצ יײז גיצעג א ראפ רעציזאכמוג יד אב

 :ענ צנאג בָאנ נענייז סָאװ ,טכער:מוטנגיײּבײל בעלטשער יד גקיטייזאב וצ (3

 :מנגעג ערעדנא גיא גוא טנאק-וועריימ םעניא ,,ייטפא גיא ,לאהיא םא גבילב

 2 | .ןעכולעמ רעד גופ
 .עהנערא עכױוה וצ יד גרענעלקראפ וצ טכער סָאד גטכירעג יד נכעג (8

 א גנָארט עכלעװ ,נכאמּפָא יד עקיטלינ:פינ ראפ גרעלקרעד וצ נוא נטלָאצעג

 ,רעטקאראק .גקידנפאקקשראפ

 ןוו

 עשימָאנָאקע גוא עשיטילָאּפ עטסטנעָאג -עריא נביירגרעד וצ .קידנּבערטש

 ;ָאיצוילָאװער גוא עלענָאיציזָאּפָא רעדיװפעי ּפ"אדסה יד טציטשרעטנוא ,* גליצ

 סלָאּפ גוא רעכעלטפאשלעזעג רעד גגעק טעדנעװעג ןיא סָאװ ,גנוגעוואב ערעג

 קידנפראווּפָא שירָאגעטאק ,דגאלסור גיא טריטסיזקע עכלעװ ,גנונעדרַא רעשיט

 רערדיװשעי סיוא טלָאמ עמ עכלעוו ניא ,עמקעיָארּפ עשירעטאמרָאּפעד עֶּלֶא יד

 ענשאּפערָאה יד רעּביא סעסּפָארטעּפא רעשִיײצילָאּפ דעד נופ גנורעטיירּבראפ

 ** ענארפ רעלאיצָאס רעד נופ גנוזייל רעד וצ טיוש א יװ ,נסאמ

 ראפ קידנפמעק} :גפווא אזא תא צאזבא בוהנָא מעד גרעדנע :גאלשרָאפ םוורפ*

 י) .א .א "ם"אדסר יד טצוטשרעטנוא ,געגנורעדָאפ ענעזוװעגנָא |

 :גםווא אזא םא צאזבא נקווָאד מעד נופ ּפָאס מעד גרעדנע :גאלשרָאפ םוורפ 5

 יעדָא גנורעטוורבראפ זוא'ס רעבלעװא םומ גדנוּבראפ נענייז עכלעוו ,נטקעוָארּפ ,..

 -עברא יד רעבויא סעסָּאר טעּפא רעשיקינװָאנושטישוווצולָאּפ רעד נופ גנוקיטסעפראפ

 ."נטאמ עקירנט



 33 יִּפ ,א .ד.ס .ר רעד נופ מארגָארּפ א נופ טקעיָארּפ

 .ידנעטשפופ יד א ,גירעד טניצרעביא טסעמ פ"אהסר יד ןיא ,טייז ריא נופ

 עשיטילַאט עגעזוטעגגָא יד גו פננוכעלקריװראפ עפסעפ נוא עטנעװקעסנָאק ,עק

 ;ּפָארא כרוד זיולּצ גרעװ טכייד גתעד / גָאק נעגנוש-עדנארעבכיא עלאיצַאס גוא

 טרפ  ,גנלמאוראפ-גנודנירג א נפורפיונוצ גוא גנושרעהשסּבלעז יד גפראוו

 | .קלָאפ נצנאג מעגופ נּבילקעגסיזא
 .1002 לארוועפדד- ראוונאי

 טקעיַארּפ ֿגטייווצ סווָאנאכעלּפ נגעוו גנוניימ יד
 נכאמ גוא טקעיארּפ נצנאנ משד כרוד ביז טימ געגנירד גרעלעפ;טנורג ריפ

 5 :ראבמענָא טיג נצנאגניא ,גנוניימ ןיימ טיול ,םיא

 ביִז טיצאּב םָאװ ,לײטּפָא גמססיטכיוו םעד גדיקומהָאס נופ גפיוא נטיוק (1

 טקעיֶארּפ רעקיזָאד רעד טיִג ,מוילאטיּפאק םענופ קיטכירעטקאראכ רעד וצ

 יד גנעקטנא טפמע ק רעכלעװ ,טאיראטעלַארּפ םענופ םארדגָארּפ ניק טינ

 א רָאנ ,טזילאטיּפאק גטמימשאּב רעייז מענוב געגנוקעלפטנא עלאער רעײז

 מעד טעמדיועג ןיא רעכלעװ ,כוצ ער על נשימָאנַאקע .נא גופ םארגָארּפ

 | ,לאלביּב מזילאטיּפאק
 נשיסור מענופ ייטראפ רעד ראפ מארנָארּפ יד טינ גיופ סרעדנוזאּכ (ט

 .רעדיװ יד ,טזילאטיּפאק גשיסור םענופ עיצװלָאװע יד ?ײװ ,טאיראטעלַארּפ

 .עג טוילאטיּפאק רעשיסור רעד סָאװ ,סערָאצ עכעלטפאשלעזעג גוא גכורּפש
 קגאדא גרָאװעג טלקנוטראפ גוא נשימעגסיוא נצנאגנוא טאמיק גענייז ,טריוב
 וי: ,?אלכיב מזילאטיּפאק םמעד גריזירעטקאראכ וצ םמעטסיס רעקיבלעז רעד
 -טוא גא םא מארגָארּפ ריא ניא םראד סאיראטעלָארּפ נשיסור סענופ ייטראּפ
 -יּפַאק גשייסור םעד גנעקטנא גנוקידפושאב .ריא| גרילומרָאפ נפיוא גקיטיידייוװצ
 בָאנ ןיא סָאד .מזילאטיּפאק גשיסור םעד .גגורעפקרעד-עמָאכלימ ריא ,מזילאט
 טינ סכיזגיה רעד גיא נָאק םארגָארּפ עשיסור יד סָאװ ,ראפרעד קיטיינ רעמ
 אמיּפאק טעד גנעװ נדייר עשצעפ עקיזָאד יד :עשוײּפָארײא יד טימ ביז גכיילג
 עקיזָאד יד זא ,קידנזײװנָא םינ ,טפאשלעזעג רעזאושזרוּב רעד גנעװ נוא מזיל
 א רדנאלשטייד וצ ייס ,כיירטסע וצ ייס גרעװ םעדנעװעגנָא גענאק נםירנאּב
 נעמ גָאק דנאלסור וצ עײנענעּב ,כעלדנעטשראפטסבנעז זיא סָאד לייװ ,.װ .א
 .געמענָא םינ סָאד

 -עטלקיװשנא בײז גיא, טָאה טזילאטיּפאק רעד סָאװ ,טימרעד גרעטאּפָא
 דנאפסור  ניא גוא --,לא5כיּב נטפאשנגייא עכלעזא נוא עכלעזא ײמרָאפ
 2נָאק ענעו נדײט סיוא טסייה ,"נריגימַאד מוילאטיּפאק רעד נָא שכײה ,
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 מארגָארפ גוא עיצאזינאגרָא ,קיטקאט :דראגנאווא טלא ייטראפ רעד ראפ פמאק 111 054

 :קסארפ א ראפ נענייז עכלעוו ,גנורע?קרעד:עמַאכלימ גוא גנוקידלושאב עטערק

 | .,צלא .ראפ רעקיטכיװ ייטראּפ רעקידנפמעק שיט
 -עד גופ נליצ-טּפיוה יד גופ סנייא .רעבירעד טיג שכיירגרעד טקעיָארּפ רעד

 -נאגאּפָארּפ רעכעלגעטלא ריא ראפ וויטקעדיד א ייטראּפ רער גּבעג :טָארגָארּפ

 מענופ געגנוקעקפטנא עקיטראנריישראפ עלא וצ ע"ײגענעב עיצאשינא גוא עד

 .טזילאטיּפאק גשיסור
 ץיונעג טינ אזא טקעיַָארּפ מעניא גכָאה גנטקנוּפ עטסקיטכיװ עקיניא (9

 עטסמעלרעפעג ייר א וצ נעגנערּב כעלדיימראפמוא טעװ עכלעוו ,גנורילומרָאפ

 פמאק גשיטערָאעט רעזדנוא נכאמ רעװש זדנוא טעװ גוא גשינעייטשראפטימ

 ?סיורג רעד נופ סקּוװ רעד ,?שָאמעל ,זיא יוזא .עדנאגַאּפָארּפ רעזדנוא גוא

 גָאװע יד .נעגנומעגרעטנוא "עלעירטסודניא, טימ זיולב טצענערגאּב עיצקודָארּפ

 רעדָא טנטָאשרָאפ רעדָא ןיא מזילאטיּפאק נכעלטפאשטריווהנאפ םמעֿפופ עיצויל
 ;אטעלָארּפ מענופ  רושאשקיד, נופ טֹרָא סָאד ,רעטײװ .נטימעגסיוא גצנאגניא
 מעד גנכאמ וצ .רָאפ שייטש סע סָאװ ' ,עיצוילָאװער , א געמונראפ טָאה י"טאיר

 סָאװ ,,גמורעקלעפאב גטכיש ערעדגא יד נופ טציטשרעטנוא ,טאיראטעלָארּפ

 טָאטשנָא עליפא גתא ,"עיצאטאולּפסקע רעשיטסילאטיּפאק רעד נופ טדייפ
 םמאק , רעד נרָאװעג טלעפשעגקעװא ןיא טאיראטעלָארּפ םענופ םמאקנסיאלק

 :וװ גנוריקומרָאפ אזא ."עקסאמ רעטהיטאולּפסטע נוא רעקידנטעברא רעד גופ

 גנויידפאּב יד :??אנָאיצאנרעטניאש םענופ ּפיצנירפ:שנורג םעד טכערפשרער

 ."עפוג סאלק-רעטעכרא ,מענופ ןיולב כאז יד גייז נָאק סאלק-רעטעברא מענופ

 .ףעקידנטעכברא, רעד נופ ?ײט רעטײװצ רעד ןיא טאיראטעלָארּפ מעד צוכא

 ןיול ב (רעריצורָארּפ עניילק יד רעקירעד -.ח.ד) ."עסאמ רעטריטאולּפסקע גוא

 רע ,כעלמענ .עיזאושזרוּב -עד טימ פמאק נייז ניא רענָאיצוילָאװער ז יי חֿכ יי ט
 קידנּבַאה) -- כיו טלעטש , רע נעװ ,טלמעד ןיולּב רענָאיצוילָאװער זיא

 טקנוּפדנאטש גפא -- ,"טאי-אטעלָארּפ מוצ גנאגרעּביא נייז גיוא גיא

 :ער יד רעּבָא .(?טסעפינאמ רעשיטסינומַאק,,) יטאיראטעלָארּפ מענופ

 פקעיֶארּפ םעניא טנָאטאּב טינרָאג זיא רעמיטנגײנײֿפק יד -נופ) טייקשירענַאיצקא

 .יסקע נוא רעקידנטעברא} רעד וצ טאיראשעלָארּפ םענופ גנויצאב יד זא ,יוזא

 טינ טלעטשע:רָאפ גצנאג נוא נסיורג ניא ןיא "עטאמ רעטריטאולפ

 ריא כיז טפראשראפסע , :טגָאזעגטרעװ טקעיָארּפ מעניא .ולשָאמעל .קימ ביר

 גוא (עסַאמ רעטרישאולּפסקע נוא רעקידנשעברא רעד גופ םמואק רעד) טמאק

 :אטעלָארּפ םעד גופ :רעײטשרָאפ-דראגנאװא ריא גופ םמאק רעד לָאקמעריױק

 טקירד רעריצודָארּפ עניילק יד נופ "פמאק מענופ גנופראשראפ, יד ."טאיר

 .ראפ ַעשרעוּפ גיא ײס ,מזיראזעצ גיא ײס ,מזיטימעסיטנא גיא ייס םיוא ביז

 ישז רעלאיצָאס רעד גופ פמאק מעניא עלופא ייס ,נקארטאב יד ננעק נדנאב
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 ?ערטראפ טאיראטעלָארּפ רעה סָאװ ,סָאד .(גראינַאטנָאמ) גראב נטימ  עדנָאר

 גיא גקירדסיוא כיז םראד ,עסאמ עטריטאולּפסקע נוא עקידנטעבכרא עצנאג יד

 גיא םזילאפיפאקמעד נקידלוש אּכ ריִמ סָאװ ,טימרער םארגָארּפ רעד

 .ופ גנומערָאראפ רעד ניא ןיולב יג גֹוא) ג סאמ ירד גופ גנומעהָאראפ רעד

 נופ נטכיש ערעטיירב צלא גופ, סײקיזָאלטעּברא ניא ,(סאלק:רעטעּברא םמענ
 .(סאלק-רעטעברא םענופ ןיולב טיג גוא) "גנורעקלעפאב רעקידנפעברא רעד

 .ָארּפ רעכעלטנ:ײא נא נופ ּפָארא קידנעטש ביז טגָאלש טקעיָארּפ רעד (4
 :ָאנאה עצרוק בענג םראד סארגָארּפ א .ראטגעמָאק א וצ מארג

 קידנזָאלרעּביא ,טרָאװ קירעּביא גייא ניק םינ גטלאהטנא עכקעוו ,ס ע כ

 רעבירעד ,ה.א.א עיצאטיגא ,נרושָארּב ,נראטנעמָאק ראפ גנורעלקרעד יד
 ניא מארנָארּפ רעטרופרע יד טקירלושאּבכ כיוא קיטכיר םוקקופ סלעגנע טָאה

 יז טגָאלש גנורעזאכרעפיא גוא טײקכעלריפסיוא ,גנעל דיא טימ ןא ,מער

 | ,ראטנעמָאק א פא ּפָארא ביז

 יא סע ,רעקדראפש כָאנ רעלעפ רעקיזָאד רעד ןיא "עּבָא טקעיָארּפ םעניא

 גיא גהיפוצניירא נוטרּפ יד ,נעגנורעזאכרעּביא ?יפ כעלקערש ָאד םיא ניא

 :א כב א ןיולְּב טָאטשנָא) סעצָארּפ םענופ גנוד ע?קר עד יד םארגָארּפ רעד

 רָאנ ,ליצ םעד סינ ווייס גכיירגרעד (סעצָארּפ מענופ קיט םי ר עט ק אר
 | .טייקכעלגעמוא זיּב מארנָארּפ יד רעדנאנאפ געיצ ײז

 | | ,1902 טראמ--לארוועפ

 'ימוטרעיוּפ סָאד גוא ייטראפ-רעטעברא יד
 ןיא'ס .םירעוּפ יד גנופ גנוירפאּב רעד טניז רָאי קיצרעפ גרָאװעג ןוא סע

 -עטסײנאּפ רעדנוזאּפ א טומ טרעייפ טפאשלעזעג רעזדנוא סָאװ ,כעקריטאנ צנאג
 ןלאפעג זיא'ס געוװ ,גָאט םעד--- ,(לארוועפ 19) טראמס 10:9 נופ גָאט מעד גנור
 ,עכָאּפע נא גופ ּבייהנָא םעד ,דנאלסור עשי-עמיטנגײכײל סָאד ,עטלא סָאד
 רעּבָא םראד עמ .דנאטשליוװ נוא טייהיירפ קלָאפ מער טגָאזעגוצ טָאה סָאװ
 ףימ כײלגוצ ןיא ,נרעייפ סָאװ ,יד גופ סעדער-בי יד גיא זא ,נסעגראפ טינ

 א גאראפ נעגנוניישרעד עניײז עלא וצ נוא םושנניּבײק ןוצ עניס רעקיטכירפוא
 גנוצאשּפָא ענעי ןיא שירענניק גוא קידסעיווצ ברוד-נוא-כרוד .סעיװצ עסאמ
 :עראבגנאג א נרָאװעג ןדנוא אב זיא עכלעוו ,מרָאּפער "רעסיורג, רעה גופ
 -כיוא:עכולעמ נופ פ 5 י ח ר ע ד ט י מ דרע טימ טירעוּפ יד גופ גנויירפאּב יד,
 לײװ ,דרע נופ מירעיוּפ יד נעיירפאּב א געוועג סָאד זיא נסעמערעדניא גוא ."ףיֹוק

 ,גנַאל רעטרעדגוהרָאי גסעזאּב גּבָאה מירעיוּפ יד סָאװ ,מיקָאלאכ:דרע עני גֹופ



 מַארגָארּפ גוא עיצאזינאגרָא ,קיטקאט .רראגנאווא סלא ייטראּפ רעד ראפ טמאק 1 38
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 רעטנזיופ רעטרעדנוח אב גוא ,* רעקיפש עקיטסאווג גרָאװעג גפינשענּפָא גענייז

 פא טצעזעגקעווא יז טָאה עמ---דרע רעײז טּביוראּב נצנאגניא נעמ טָאה מירעיוּפ

 טירעוּפ יד נעמ טָאה נסעמערעדניא ,קעלייב:ררע נקידסעלאד רעדָא ?שרעפ א
 טָאה ,ררע יד גטינשענּפָא יז אב פָאה עמ סָאװ ,קינײװ :טעװעכאראב טלּפָאר

 עכ סָאװ,דחערעד ראפ ** "פיוקסיוא , גלָאצ וצ געגנוװצעג כָאנ ייז נעמ
 .רעד גוא ,ציזאב רעײז גיא געװעג קידנעטש ןיא עכלעוו גוא גוָאלעג ײז טָאה

 -עכעה א כאסא גרָאװעג טמיטשאב דהע רעד נופ זײרּפ-פיוקסױא רעד זיא יב

 יכורא רָאי נעצ גיא גּבָאה ניילא רעציזאּבטוג ,זיירּפ רעכעלקריוו ךיא רעדייא .,רעד -
 נּבָאה .עכלעוו ,עטמאאבננוריגער יד ראפכיז נעװעגעדיױמ גנויידפאּב רעד כָאנ

 :עג געמ טָאה םירעיוּפ יד זא ,טפאשטריווחנאפ רעד נופ עגאל- יד טשרָאפעגפױא

 גוא .טייהיירפ רעייז ראפ כיוא רָאנ ,דרע רעײז דאפ זיולּב טיג גלָאצ וצ געגנגולצ
 םירערּפ יד געמ :?ָאה ,גנויירפאב רעכעלנעזרעפ רעד ראפ םיוקסיוא  קידנעמעג

 רגאװצ םא נזָאלעג ײז טָאה עמ :נששנעמ עירפ גייק ראפ טכאמעג טינ .כָאר

 נּביילּב ייז גוא--:נזַאלעג ייז טָאה עמ 5 ,עטעטבי ?פראפ:קילײװשיײצ רָאי קיצ

 -עכלעװ ,וסיימש געמ עמ נכלעװ ,דנאטש גטסקירעדינ סלא -- םָאיאדא סָאד

 ;ייגוצסיורא יירפ נגעוװהעד טיג ביז רָאט רעכלעװ ,גרעייטש ערעדנוזאב טלָאצ

 גײז רעּביא נענעדרָארַאֿפ יירפ ,עדנימעג רעשירעמיטנגייּבײל:ּבלאה רעד נו

 גנעװ טשיג .עכולעמ רעד גופ טנגעג ליװ רע רעכלעװ גיא כיז נצעזאּב יירפ ,דהע

 :"אפ ;מרָאפער עשדעיופ רעזדנוא סעדייא טגָאז גנוריגער רעד נופ טומפיורג

 .ראפ טײװ יװ ,םעד גופ ליּפשײב רעשירָאטסיה ףעטסערג רעד זיא יז ,טרעק

 טסםקעז רעד גופ שנעה יד גופ געיניא רעכעלטיא סיורא טייג סע טעדוקסַאפ

 ילערש גופ 96 ,עלָאּפאמ-גירק רעד גופ קורד גרעטנוא .גנוריגער .רעשירעשרעה|
 ש'רעיוּפ גופ גדנאטשפוא עקידעריומ  גופ גוא גמייקירעװש .עפעיצנאנופ עכעכ

 ראצ רעד ."? ײז נעירפאּב וצ געוועג נע גנ1 וװצ ע ג טעשַאּפ גנורינעה יד זיא

 עמ נאמזלָאק ,גציוא נופ נעיירפאב פראד עמ זא ,געוװעג עדיומ כיז טָאה גיילא

 ב רעד ראפ כיז קידנעמענ רעּצָאי .נטנוא נופ נעיירפאּפ נּביהעגנָא טיג טָאה

 ײרעק ,עכעלגעמוא גוא עכעלגעמ סָאד צלא נָאטעג גנוריגער יד טָאה ,גנגיירפ)

 ::ער יד ;רעמיטנגיּבײל "יעטלוואאּב , יד נופ טיײקיריגּבָאה יד גקידירפאּב וצ

 .דניוש יװ .טיקיטכערט רעדינאזא ראפ עליפא טלעטשענּפָא טינ ביז סָאה גנוד

 גכעלקריווחאפ וצ נעװעג :פוראּב נענייז סָאװ ,נשטנעמ יד געוועשאט וצ  שידעפ

 :ןרירפ יד !לדא מענופ גשטנעמ נעװעג נעגייז סָאד םאנאה -- ,מרָאפער יד

 עמ גוא ,גרָאװעג גזָאלעגהעדנאנאפ גענַיז םורפיונוצ גטשרע םענופ טירעריוב

 יד גנָאזוצּפָא קויפמוא נעװעג נענַײז עכלעו ,נשטנעמ טימ נטיבראפ ײז טָאה

 .דע ר .8 .םנָא ,דנאב :קיוָאד מעד .ז * -

 דע ר 2 .םֵנָא ,דנאב :קוזָאד טעד . אפ
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 :טעדנאנאפ םעד אפ םיוא טירעוּפ יד געלדניוושאכ  רעייז יא רעמיטנגייּבײפ
 ;רעװ טריפענכרוד טנַאקעג םינ טָאה טרָאפער עסיורג יד נוא .דחע יד נצענערג
 ,םירערּפ גומ געננוסישעצ גוא סעיצוקעזקע עשירעשילימ גופ םליח רעה גָא

 גײק טינ ןיא'ס ?* ,וירב-טושַאטס יד געמענוצנָא נגָאזּפָא ביז גנעלפ עכלעוו

 פױומ םענופ עטקירדחעד ,טײצ רענעי נופ גשטנעמ עטסעּב יד סָאװ ,רעדנגוו

 א סימ טהָאפער עסיורג עקיזָאד יד טנגעגאּב נּבָאה ,רוזנעצ רעד נופ סָאלש

 | ...עלָאלק רעקידעגייווש

 ןיא ,(ענישטשראּב) צערָאּפ גדאפ טעברא:טכילפ רעד נופ יירעטיירפאּב , א

 :עועּבאראב ,רענענָאלשרעד אזא שנעה סרעטאמרָאפער טענופ סיורא רעױּפ דעד

 טשינרָא: ןיא יא זא ,סעלייכררע גייז ֹוצ רענעדנוּבענוצ ,רעטקירעדינרעד ,רעט

 ;גָא טָאה רעיוש רעד נוא .ענישטשראב פא 'יקיליוליירפ} נייג יװ ,נּבילּבעגרעּביא
 מיא אב "קידנרידנערא, ,ראה םענעזעװעג גייז גופ דחע יד גטעכראאב גכיוהעג

 -ראפ ,גשינשענּפָא םיא אכ טָאה עמ עכלעוו ,נדרע ענעגייא ,סרעױּפ מעד ,עגייז

 :אס רעקירעגנוח רעד ראפ טיורּב געייפ ראפו -- רעטניװ םיא כיז קידנענגיד
 האיװ טָא --- גנופאלקשראפ גוא טעבראּפָא .טעכראזרעמוז פא -- עילימ
 רעד םָאװ ,יימעּברא עײרפ, ענעי נעזעגסיוא טייקכעפקריוו דעד גיא טָאה'ס
 רעוּפ מעד נפורעג טָאה ,שווזעי א ּםָאּפ א גופ טלעטשעגנעמאזוצ ,טסעפינאמ

 59 ץכַארּב סטָאג, ריא פא גטעצ וצ

 גיָאװעג םיחעננייא זיא רעכלעוװ ,קורד נשירעציזאבשוג גקיזָאד טעד וצ נוא
 נפאשאּב מרָאֿפער יד גּבָאה סָאװ ,עטמאאּב יד נופ טומסיורג םעד קנאדא
 -טצאמ יד .לאטיּפאק םענופ קורד רעד געמוקעגוצ כָאנ זיא ,טכעלקריווראפ נוא

 :שיזיוצנארפ םעד ,לשָאמעל ,טסירדענוצ עליפא טָאה עכלעװ ,טלעג גוס
 :רוד טינ טכאמ רעשירעציזאבפונ רעד נופ נרָאװעג טיירפאּפ זיא סָאװ ,רעיופ
 :ולָאװער;קלַאפ רעטיטכעמ א כרוד רָאנ ,מהָאפער רעכעלּבלאה ,רעקידעגַאפק א
 ;סאמ רעצנאג ריא םימ ביז טָאה טלעג נופ טכאפ עקיזָאד יד -- ,עיצ

 עט טָאה טלעג נגירק .רעױוּפ מעגעגייּבײל:ּבלאה רעזדנוא פא גפרָאװעגפורא

 ידנעוטליוװ יד עכלעװ ,נרעייטש נלָאצ םא ייס :ןײרּפ גדעי מוא טזומעג

 = נפיוק ףא ײס ,דרע יד נעגניד טא ייס ,טרעסערגראפ טָאה מרָאפער
 ּביוהעגנָא נּבָאה עכלעװ ,,עירטסודגיא:קירּבאפ רעד נופ נטסודָארּפ עמערָא
 -+ .ולא.א טיורּב נפיוק םא ייס ,נטקודָאהּפ עשימייה סרעױוּפ מעד נּפוטשסיױרא
 מָאד גטלָאּפשעצ סָאה יז רָאג ,טקירדעגוצ זיולּב טינ סָאה טלעג גופ טכאמ

 םיז גרינוור רעדײסעק גיא גט?אהעג טָאה עסאמ עקיטלאוועג יד :מוטרעױֿפ
 יא גטלאהעג טָאה טייהרעדנימ יד ,רעיראטעלָארּפ גיא ביז געלדנאווראפ נוא

 :ארד ֹוצ עקיײפ רָאנ ,?ָאצ גיא עסיורג גײק םינ כעלפייח ביז גופ נֿפײטסיױא
 :ראפ נּבָאה עכלעוו ,םיטאּפעלאּב כעלרעיוּפ גוא מיפונעלאכ םורא ביז נעפ
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 מארגָארּפ נוא עיצאזינאגרָא ,קיטקאט .דראגנאווא סלא ייטראּפ רעד ראפ פמאק ,} 658-

 ;וא ,נדהע עשרעוּפ יד נוא טפאשטריוו עשרעיופ יד טנעה ערעײז גיא טפאה

 יד .עיזאושזרוב רעשיפרָאד רעקידנעמוקפוא רעד גופ נערדאק יד .גדכיּב עכלעוו

 נופ סעצָארּפ רעקיסיוכרוד גייא זיא סָאד -- מרָאפער רעד כָאנ רָאי 40 עצנאג

 ;םווא נלֹופניּפ ,נעמאזננאֿפ גופ סעצָארּפ א ,גנורעוּפטנא רעקיזָאד רעד
 2גּבעל גנקירסעלאר א 'צ ןיּב נרָאװעג טריפרעד זיא רעױּפ רעד .נּבראטש

 ,סעטאמש ניא ביז טלדיילקעג ,יפ מער םימ נעמאזוצ טניוװעג טָאה רע ;ָאװינ

 בוא ,קעליײכההע נײז נופ נפָאלטנא זיארעוּפ רעד ;זָארג טימ ביז טרענרעד

 יפ כי טפיוקעגּפָא עליפא טָאה רע ,גפיול וצ גיחוװ נעװעג רָאנ זיא'ס
 םעד נעמענ וצ .געװעג םיקסאמ .זיא'ס רעװ ,מעד קידנלָאצ ,קעלייכ:דרע םענ

 רע רעדײא ,רערעמ רעייטש נלָאצ טפראדעג טָאה עמ נכלעו דאפ ,קעלייכײדלע

 גוא ,טרעגנוהעג שינַארכ גבָאה םירעיוּפ יד .עסָאנכאה נגָארטעגניירא טָאה

 :עיפע נוא רעגנוה נופ רעטנזיוט רעקילדנעצ יד ניא גּכראטשסיוא ננעלפ

 רעטפָא צלא טרעקעגמוא כיז נּבָאה סָאװ ,נשינעטערעגמוא יד סאשעב סעימ |

 | : | יי | .רעֶטפָא נוא

 ם"אד סָאװ גיא ,כיז טגערפ ,טנייה כיוא םרָאד רעזדנוא ניא טע .טלאה יוזא |

 א נגָאלשרעד ביז נעמ פראד נעלטימ עכלעװ טימ גוא נעווסיוא נא נכוז נעמ

 . םָאר כיז נָאק לאטיּפאק מענופ סורד םענופ ?לדיוג סרעױּפ מענופ גנורעסעכראפ

 יעואּב רעשישטסילאיצָאס רעדֹוִצ קידנעײטשוצ זיולּב נעיירפאּב מוטרעיוּפ:נייפק

 ראפ ,גנונעדרָא רעשיטסילאיצַאס רעד ראפ פמאק רוא ניא דיא קידנפלעה .,גנוג

 :אז  ,נקירּבאפ) געלטימ-ריצודָארּפ עקירעּביא עלא יז ,דרע יד נעלדנאווראפ

 ?עטאר גװּורּפ .מוטנגייא גכעלטמאשלעזעג א גיא ,(.װ .א .א סענישאמ ,גדָאװ

 :גילק םָאד ןוא טפאשטריווניילק יד נקידייטראפ טימי מוטיעוּפ סָאד געװ

 כעלצונמוא טײטאב טלָאװ מזילאטיּפאק מענופ גנארד םעד גנעק םומנגיי

 -וקיא גא טימ רעױּפ מעד גראנ ,גנופקיווטנא עבעלשפאשלעזעג יד נטפאהראפ

 :רעדנאנאפ ,מזילאטיּפאק מאּב בוא בעלנעמ זיא רעכלעוו ,רנאטשליוװ גופ עיז

 :עקיוירּפ א טייהעדנימ רעד ראפ קידנפאשאּבכ ,נסאפק עקידנטעּברא יד נרייש

 .ָאמעדלאיצָאס יד סָאװראפ טָא .טייהרעמ רעד גופ נבשזעכ גפא ענאֿפ עטריג |

 .טסניא עכעלדעש גוא עקיניזמוא עכלעזא ננעק גפמעק קידנעטש גלעװ נטאהק

 עניימעגלא יד ,מיקָאלאכדרע עשרעיוּפ יד נפיוקראפ וצ טָאּבראפ רעד יװ ,סעיצוט

 גוא עדנײמעג רעשרעױּפ רעד גופ גײגוצסיורא יירפ טָאבראפ רעד ,סעװרָא

 גײז טינ לָא'ס רעסָאװ נופ גשטנעמ עדנימעג רעד ניא געמעניירא  יירפ

 טינ גוא זיולב טינ ,געזעג גבָאה רימ יװ ,טדיײפ רעיוּפ רעזדנוא רעכָא !דנאמש

 נא רעציזאבטוג יד נופ קורד םענופ ?םיו ,לאמיּפאק נומ קורד מענופ ?יפיוזא

 ,נטייק עקיזָאד יד ננעקא פמאק רעקידסענַאמכארנַא .מופנגייּבײפ נטשער יד גומ

 סנעה סיא גהניב גוא םוטרעױּפ מעגופ ענאק יד סָאמ א נָא נרעגרעראפ סָאװ

 א



 59 | מוסרעיופ סָאד נוא ייטראפ-רעטעברא יד

 נומ גסערעטניא יד גיא קימיינ כיוא רָאנ ,כעלנעמ ןיולב טינ זיא --- סיפ גוא
 סרעױּפ םעד לײוװ ,דנאל םענופ גנולקיװפנא רעכעלטפאשלעזעג רעצנאג רעד

 עלא םא טגײ) גנורעדינרעד טײקיזָאלטכער ,טײקרעשצנימ ,סעלאד רעטספיט

 גוא ,טיײקשיטאיזא נופ ?פמעטש א םורא דנאלרעטַאפ רעזדנוא נופ סעקדנַאראּפ
 טינ טלָאװ יז נעװ ,וויוכ ךיא טליפעגכיוא םינ טלָאװ עיטארקָאמעדלאיצַאס יד

 ביז םראד עציטש אזא .םמאק גקיזָאד םעדו גטייקכעלנעמ עלא טימ שציטשעג

 סמאקנסאלק םעד גנָארטנײרא יא ,טרערעג צרוק ,;גקיררסיוא

 | 7 .פדָאד נ

 ?רעיווװצ םיונוצ כיז גרָאּפ פרָאד נשיטור נקיטנייה סעניא זא ,נעזעג נבָאה רימ

 וד נוא רעטעּכרא עשיפרָאד יד גשיוװצ ,סנטשרע :נצאזנגעקפנסאלק םינומ וויל

 םעד גוא מוטרעיופ גצנאג םעד גשיווצ ,םסנטייװצ ,רעמענרעטנוא עשיפרָאד

 א כיז טלקיװטנא צאזגנעק רעטשרע רעד .סאלק נשירעציזאכמוג נצנאג

 בָאנ ןיא רעטשרע רעד ,רעכאווש ןייװכעפסיב טרעװ רעטייװצ רעד ,טסקאוו

 -עקידנטײדאפ א גיא גוש ןיא רעטײװצ רעד ,טפנוקוצ רעד גיא נצנאגניא

 עקיפנייה יד ראפ זיא ,םורעד טקוקעג טינ ,נוא .םייהנעגנאגראפ רעד ניא סָאמ
 םער צאזננעק רעטײװצ רעד עקפאד טָאה טאהקָאֿפעדלאיצַאס עשיטוד

 רימ ןא .טײיטאּב גקיטכיװ:שיטקארּפ נטכגיימא גוא גכעלטצזעוװ נטסניימא

 :טנא ןצ יײדעק ,זדנוא כיז נפערט סָאװ ,נטייהנגעלעג עלא נצונסיוא גמראד

 .רעטעּברא:ניוה עכעלטפאשטדיוװדנאל יד גיא גײזטסוװאבנסאלק סָאד נעלקיו

 ביז נלָאז סע ,םורעד טיקמאוקרעמפוא יד נדנעװ רעּבירעד נפראד רימ זא
 -:ױא סָאװ ,רעקינאכעמ ,?שָאמעל) רעטעכנרא עשיטָאטש פרָאד םעניא נצעזאּב

 יד גדנעװ כיוא גפראד רימ ןא ,(.וז .א .א סענישאמשערדנ:פמאד יד אב גטעג

 :טפפאשטריודנאל יד כיז נעגנידראפ סע גװ ,קרעמ יד פא טייקמאזקרעמפוא

 ;קא גא -- ןיא סָאד ,כעלדגעטשראפטפּבלעז ןיא סָאד -- ,רעטעּברא עכעג
 | ,טאדקָאמעדלאיצָאס נכעלטיא ראפ עמַאיט

 ;דנובראפ קראטש וצ כָאנ גענײז רעשעכרא עשיפרָאד ערעזדנוא רעבָא
 גוא ,סערָאצ עשרעיוּפ-גײמעגלא יד יפוצ כָאנ יז גקירד םע ,מוטרעױּפ נטימ
 ;אב טינ גפיומושעב רעטעבהא עשיפרָאד יד גנופ גנונעוואב יד גָאק רעבירעד

 ?טנעֶאנ רער ניא םינ ,טנײה םינ גנטיידַאּב עלאנָאיצאנ:ניימעגלא גייק נעמוק

 ,םוטנגײבײֿפ גטשער יד געמארּפָא גנעװ עגארפ יד ,שרעקראפ .טפנוקוצ רעטס
 .טסײג םעד עכוֿפעמ רעשימור רעד עא סעקדנַאראּפ עלא גופ גקעמסיוא גגעוו
 :פהנעצ גקירעדינרעד ופ נוא טייקיטכעראּבכיילנמוא רעשידנאטש נופ
 נא טציא ניוש טָאה עגארפ עקיזָאד יד --- ,"ניומאה גטסָארּפ,, גענָאילימ רעק
 רעד פא טרידנעטערפ טָאװ ,ייטראפ א נֹוא ,גנומיידאּפ עלאנַאוצאנ:נימעגלע
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 .מארגָארּפ גוא עיצאזינאגרָא ,קיטקאט .דראגנאווא לא ײטראּפ רעד ראפ טמא .1 | 0 .

 גופ גקיטייזאב טי  כיז גָאק ,טייהיירפ ראפ רעפיכעק-דראנגאווא מענופ עילָאר

 .עגארפ רעקיזָאד רעד

 רעמ א גיא) גרָאװעג טציא ןיא סערָאצ סרעיוּפ מעד גופ גנונעקרענא יד

 יד נגעװו עזארפ יד ,עניימעגלא גא טאמיק (םהָאּפ רענייטעגלא רעקינײװ רעדָא
 טײקיטײנ רעד גנעװ גנוא 1801 רָאי םענופ םרָאפער רעד גופ '!םעניורסעכ,

 :ַֹצֹנֶא זיא וזיוב רעזדנוא .סעמע רעראבננאג א נרָאװעג ןיא םפיהשײעכולעמ נופ |
 ;גוקיר וררעטנואגנסאקק רעד גופ עקפאד כיז געמענ םערָאצ עקיזָאד יד זא ,גזײו

 2 :רעטנוא יד גופ רעצישאּב רעיירטעג א זיא -- גנוריגער יד זא ,םומ כרעױּפ מענֹופ |

 28 עטאפ יד טסנרע גוא קיטכירפוא נליװ עכלעוו ,יד זא ,גוכיאקק עקירגקירד /

 בײק םינ גנַאלשרער ביז נפראד 2 ןעפעּבסיוא לאקידאה ביז לָאז םירעוּפ יד
 :ָאּפ גופ גנורעּכָארעד ,קורה ריא נופ גנויירפאּפ רָאג ,גנוריגער רעד גופ פֿפיח =

 עגנולָאצ:פיוקסיוא יד זַא ,מעד .גגעװ שדער עמ ..טייהיירפ רעשיטיפ
 :גָאלָארּפ נוא גרענעלקראפ וצ ?פימסָאס טגגוריגער רעד זא ,סיורג וצ .גענייז |

 עלא יד זא ,נגָאז פורעד גלעו רימ .באז עטוג א ןי א געגנולָאצּפָא יד נריג

 .רֿפ יד גופ גנוביוראב א יװ ,כאז רעדנא גיק םיג געגייז געגנול ָאצ:םיוקסיוא 1

 טימ טריקסאמדאפ זיא סָאװ ,גנוריגער רעד גוא רעציזאכשונ יד דאצימ םירע |

 שגישמ יו ,באו רעדנא גײק טיג ,סעזארפ עשיקינװַאגישפ נוא .געמרָאמ עכעלצעזעג

 ;טיורא נלעװ רימ .טכענק ערעייז גופ גנויירפאּב רעד ראפ רעמיטנניובוול יד

 .ָאצ-םיוקסיוא יד :פאשּפָא קידנעמשלופ גוא םעקייט גגעוו גנורעדָאפ יד .גקֹורי -

 מעד נרעקוצמוא גנורעדָאֿפ יד ,נעגנוימאז ("קָארּבָא ,ן:שגישט יד גוא נעגגו

 גנאלנרָאי טָאה גנוריגער עשיראצ יד סָאװ ,גענָאילימ רעטרעדנוה ענעיי .קלָאֿפ; ,

 .רעמיטנגיינפאק קש יד גנופ נטיטעטא יד נקידירפאב ןצ יידעק; ,גגָאלשעגכיױרא

 יג זיא'ס זא ,מער גנעװ ,מירעיופ יד אב טײקידרעּפאמק רעד  ננעװ טרער מ

 :לעװ רימ .ציזאּבררע גשרעיוּפ םעד נרעטיירּברַאפ וצ יירעק' ,ֿפליה:עבולעמ ,קימ

 םליה ,כיז טייטשראפ -- פליה:עכולעמ רעד קנ אד א עקפאה ,גגָאז .םוהעד -

 .ײנ יד גרָאלראפ גלאפ עסאמ אזא גיא מירעוּפ יד גכָאה --- רעציזאבשוג יד
 .יעי מירעוּפ יד גרעקוצמוא גנורעדָאפ יד גקורסיורא גלעװ דימ .דהע עשסקיט - |

 ;גפאלקשראפ ,ענעגנּוװצעג יד גײא כיז טלאה סע עכלעװ כרוד ,נטינשּפָא ענ'

 .גגיבײל עקיבלעז יד טיײקכעלקריװ רעד גיא .ה ,ד ,טעברא:ענישטשראב עקיד =
 עשרעוּפ גדערג וצ גנורעדָאּפ יד גקורסיורא גלעוו רימ .טעברַא עשירעמיט

 נּבָאה סע סָאװ ,טײקיטכערעגמוא עקידנעיירש ענעי נטכיראפ פא נטעטימָאק

 :ָאק עשיצירּפ יד ,טיירפאּב טָאה עמ עכלעוו ,נפאלקש יד וצ עײגענעּב טבאמעגנָא

 .גלָאז םע ,גרעדָאפ גלעװ רימ .טכאמ רעשיראצ רעד גופ םעדנירגעג ,נטעטומ = }

 נָא סָאד גרענעלקראפ ֹוצ טכער גבָאה נלָאז עכלעוו ,נטכידעג נרעוװ פערגירגעג

 .רעד קנאדא נעמענ רעציזאּבטוג יד סָאװ ,דרע רעד ראפ טלָאצעג עביוה סָאמ א



 61 מוטרעיופ סָאד בוא ליטראפ-רעטעברא יד

 ראפ לָאז רעױוּפ רעדוסָאװ ,נטכירעג --- ,מירעוופ יד אב עגאל רעזָאלנעװסיוא
 .גפאלקשראפ נסילש סָאװ ,ענעי יירעכוװ ראפ גגנָאפראפ ֹוצ טכער גבָאה ײז

 כיז גלעוװ ריִמ .גרעדנא מענופ טי עטסקע יד קיד ןגצונסי ןא ,נכאמּפָא עקיד

 ןא ,םירעױּפ יד נדעלקרעד וצ טײהנגעלעג רעדעי אּב ננא קידנעטש געימאּב
 רעד דאצימ םליח רעדָא סעטּפָארטעּפא גנעװ יז וצ גדייר עכלעוו ,נשטנעמ

 ערעײז גוא סעגאטאקראש ףערָא ,טינָאראנ רעדָא נענייז ,עכולעמ רעקיטנייה

 גומ כיז נעיירפאב צלא ראפ רעידפ םראדאּב סוטרעוּפ סָאד זא ,טנויפ עטסנרע

 םראדאּב ,סעקינווָאגשש יד נופ טכאמ רעד נופ קודד מעד גוא ריקליוו מעד
 :אבכילג עפגנידאבמוא גוא  עלופ יד גרעװ  טנעקרענא לָאז סע ,לָאקמעריוק
 ,צנאפש עקירעביא עלא טימ גטכיזניה עלא ניא םירעוּפ יד נופ גנוקיטכער

 :עדרָאראפ ןצ/ טייחיירפ ,גנורעדנאוהעּביא נוא גנונעוואּב נופ טייהיירפ נומ
 טינַאיניא;עדניימעג עלא טימ גענעדהָאראפ וצ' טיהיירפ ,ררע רעײז םימ גענ
 גופ גבעל מענומ נטסאפ = עכעלנייוועג עמאס יד .סעסָאנכאה:עדנײמעג גוא
 עמייתגנעלעג רעטנזיוש גפעג קידנעטש גענָאק םרָאד גשיסור טליװ ריא גכלעוו
 ;כא עקיזָאד יר .נעגנורעדָאפ ענעזיװעגנָא יד נופ געמָאנ גיא עיצאטינא וצ
 ענערשװעג םייר ;טםיומא ,עטערקנַאק ,עקיטרָא יד גופ נײגסיױורא םראד עיצאט

 רָאג ,נמיוג עסױָאד יד טא כיִז גלעטשּפָא טינ רעֹּבָא ,מירעיוּפ יד נופ נטיונ
 8 .רעהפוא נָא ,םירעיוּפ יד גופ טנָאזירָאה םעד נרעטיירבראפ רעהפוא נָא
 סָאװ ,טרָא גרעדנוזאּפ גמא  גזייוונֶא ,ניזטסגװאּב גשיטילָאּפ רעייז נעלקיװט
 ןפא גזײװנַא ,םירעוּפ יד נוא' רעציזאּבפוג וד עכולעמ רעד גיא געמענראפ סע
 :רעטנוא גנוא ריקָליו נפ כָאי סענומ םרָאר סָאד געיירפאּב וצ פמימ נקיצניא

 ;ערפראפ:קלָאפ יד נפורפיונוצ --- קידנעטש מיא רעביא טגנעה סָאװ ,גנוקירד |
 :טוא ןיא'ס .סעקינװַאנשש יד גופ טפאשרעהשסּבלעז יד נפראווּפָאדא ,רעמ
 גנורעדָאפ עקיזָאד יד טשרעמיולק זא ,גנוטפיוהאּב יד סירענושעמ נוא קיניִז

 יד תפ ניופסוװאפ נראמ כעלטירטוצ םינ זיא טייהירפ דעשיטילָאּפ נופ
 םבעלענרעביא גבָאה -עכלעו ,רעטעברא יד ןילּב טינ :רעטעּברא

 ,ײצילָאּפ רעד טימ נוא טנאקירּבאפ יד טימ פסאק נטקעריד רָאי
 ר נוס נעגנונלָאמראפ גוא נטסערא עכעלריקליװ קידנעטש נעעז עכלעװ
 פימ עטקעטשעגנָא גוש ,רעטעּברא עקיזָאד יד ויטב סינ ,ײז גשיווצ עטסעכ
 טבארטראפ רעכלעוו ,רעיוּפ רעקידנאפשראפ רעכעלמיא כיוא רָאנ ,מזילאיצַאס
 פא עעװ ,כיז םורא טעז רע סא ,מעד רעביא ןיא טינ ?םיו ׁשפָאנ ביז
 ,רעטעברא יד גפמעק סע סָאװראפ ,נעמעגאב גוא גייטשראפ וצ גייז דנאטש
 עצנאג סָא7 יירפאּב רעכלעוו ,רָאּבָאס נקסמעז א גופ יידיא יד נעמענאּב
 ;נא יד נוא .םעקינװַאנישט עטסאהחראפ יד גופ טיײקיטכעמלא רעד נופ דנאל
 :רעיופ םענופ גטיונעשסקידנעגערפ א עראגלטימוא יד נופ נדָאפ גפא ץיצאט
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 מארגָארּפ נוא עיצאזינאגרָא ,קיטקאט .,דראגנאווא סלא ייטראּפ רעד ראפ פמאק ,ן}| 662

 ;ניירא --- :עבאגפוא :ריא גריפוצסיוא גיײז דנאטשמיא טלמעד זיולב טעװ מוט -

 :יקסאמעד רעמעלטיא טימ טעװ יז געװ --- ,פרָאד גיא פמאקנסאלק גגָארט
 -ראפ ןצ גייז דנאמשמיא ערָאצ *-ןעשימאטַאקע; רענעי רעדָא רעד נופ גנור

 .נעגנֹורעדָאפ עשיטילָאּפ עטמיטשאּב גהניב
 ייטראפ-רעטעבהא -עשיטאהקָאמע דלאיצָאס וד רעכָא גָאק יצ ,כיז טנערפ .

 סָאװרָאנ גּבָאה רימ יװ ,נעגנורעדָאפ עכלעזא םמארנַארּפ ריא נוא נגָארטנײדא

 ?םושרעיופ :םעד גשיװצ עיצאטשינא כיז פא געמענ יז גָאק יצ-?טםנכערעגףעביא

 גלעװ נוא גפראוורעדנאנאפ- כיז ג?עװ רימ זא ,וצרעד גריפ טינ סָאד טעװ יצ
 גיא גײלק כיוא יוזא נענייז סָאװ ,סעכיוק ערענָאיצילָאװער ערעזרנוא געוװערעק

 ?רעטאווהאפ גרעכיז קיצנײא גוא גקידרעקיא םענופ טײז א ניא ,לָאצ

 ,ָאי  .שינעייטשראפסימ א פא טעדנירנעג גענייז געגנורעדיוורעד עכלעזא

 גנעװ גַעגנורעדָאפ יד מאהגָארּפ רעזדנוא גיא גגָארטנײרא םיוכרוד 'גזומ רימ

 .גורעד זָאפ ,יירעפאקקש נופ נצכעביילברעביא עלַא עפ םרָאד רעזדנוא נעײרֿפאב

 טיג בוא מוטרעיוּפ לייט נטסעּב מעניא נפורוצפיורא קִוײפ נענייז עכלעװ ,געג

 - מענופ גנוציטשרעטנוא עקיניזטסוװאּב א ןיא ,פמאק נשיטילָאּפ גקידנעטשבלעז א

 בוא ,רעלעפ א גָאטעג גטלָאװ רימ  .סאלק:רעטעברא םענופ םמאק:גנויירפאמ

 וצ קיַײֿפ געגייז סָאװ ,נעלטימסָאמ ראפ כיז גלעטשנייא נעמונעג נטלָאװ רימ

 סָאד נטיהראפ .כעלטסניק רעדָא גנולקיוטנא עכעלפפאשלעזעג יד נטלאהראפ

 גופ .גנוקקיווטנא רעד גגעק ,מזילאטיּפאק נופ סקוװ מעד גגעק םוטרעוּפ עניילק !

 רימ ביוא ,רעלעפ רעד גַײז טלָאװ ףעלאטאפ כָאנ רעבָא ,עיצקודָארּפ-סיורג רעד

 ?ראפ ןצ - יידעק ,גנונעוואב:רעטעּברא יד נצונוצסיוא נייטשראפ טינ ,נשכָאװ

 טָאה'ס עכלעװ ,נעגנורעדָאפ עשיטארקָאמעד .ענעי טופרעיוּפ םעניא נטיירּפש

 ,י 1801 (לארוועפ נט:19) טראמ 10:8 םענופ מרָאפער יד טכעלקריווראפ  םינ

 .טלּפירקראפ יז נּבָאה סעקינװָאגשט נוא רעציזאּבפוג יד טָאװ ,מעד קנאדא

 יז: ּבױא ,קיטײנ ײטראּפ רעזדנוא ראפ זיא נעגנורעדַאפ עכלעזא נסילשנייא

 ;טסּבלעז רעד טימ םמאק גיא קלָאפ נצנאג םענופ שָארעּב' נלעטשי ביִז יו

 :עג גלָאז רימ ןא ,סורָאפ טינרָאג טצעז גנוסילשנייא אזא רעּבָא * ,גנושרעה

 םרָאד גיא טָאטש נופ סעכיוק ערענָאיצוװילָאװער עויטקא יד גפור נעפ

 קעפָאכ ניק ןיא סע .נייז םינ רייר נײק גָאק םעד נגעװ .ניירא

 געניי'ס רעכלעװ גוא ,מארגָארּפ .רעשיטארקָאמעדלאיצַאס א גופ טקעוָארּפ א *

 רימ .טלעטשעגנעמאזוצ גניוש רימ גבָאה ,נעגנורעדַאפ ענעויװעגנָא וד נסָאלש;גנווא

 -רעבוא נוא טלדנאהאב טעו טקעוָארּפ רעקיוָאד רעד יװ ,מעד בָאנ זא ,נפָאה

 :לעו ,/טעברא רעד גופ גנווורפאב , עפורג רעד נופ פליח רעד טימ גרעוו טעבראעג

 םארגָארּפ א נפ טקעיַארּפ םעה נרעמונ עטסטנעָאנ 'ד נופ מענווא גוא נרוקולבופ ריס 1

 | .ווטראֿפ רעזדנוא גו9 |



 62 | מוטרעיוּפ סָאד גוא ייטרא:-רעטעברא יד

 וצ נבערטש - נפראד ײטראּפ רעד ופ נטנעמעלעגפמאק /עלא זא ,פינ
 ףעלעירטסודניא רעד !יולּב זא ,נערטנעצ עשידָאװאז:קירבאפ נוא טעטש יד

 רעד נגעק םמאק גזייוטנסאמ נקילָאמעלא גא םא קִייפ ןיא טאיראפעלַארּפ

 ;ןצקיורא קיייפ ןיא טאיראטעלַאיּפ רעקיזָאד רעד ןיולּב ןא ,גנושרעהטסגלעז

 נענעדראנײא יװ ,נעלשימ:פמאק עכלעזא עצײלּפ ענײז .םא גנארט

 .ישרעד קיסעמלנער א נלעטשקעװא רעדָא: עיצאוטכנַאמעד -ענעפָא נא

 םינ .גנוטייציק לא 8 עשיטילַאּפ .עטיירפשראפ + שיירּב גוא עקידנענ

 ;עדלאיצַאס עטנײצרעּביא גידא םרָאד גיא טָאטש נופ נפורוצּפָא  יידעק
 א גנָארטנײרא רימ גפראה םרָאד םוצ יײז נדימשוצוצ .יירשק טינ ,נטאהקָאמ

 ןא נּבעג וצ ײדעק רָאנ ,נײנ -- ,געגנורעדָאפ עשרעיוּפ מארגָארּפ רעזדנוא

 נעניצױג טינ געצָאק עכלעװ ,םעכיוק יד ראפ טייקישעט רעד נוא גנוריפנָא

 רעד ראפ נצונוצסיוא "דעק ,םרָאד גיא יװ ,שרעדנא כיז ראפ גנודנעװנָא נייק
 עגעי ם"ײהירפ ראפ םמאק גשיטילָאּפ םעגופ נוא עיטארקָאמעד רעד גופ כאז

 אכ ןאראפ נדנעטשמוא יד קנאדא גענייז עכלעו ,טרָאד גטימ נעגנודניבראפ

 :עדלאיצַאס רעד עיירטעג ,רעטעּברא גוא נטנעגילעטניא ?ָאצ רעניילק ןיוק םינ
 2צ קידנעװשיױנ גסקאו נֹוא כיז נרעטײרּבראפ עכלעוו נוא עיטארקָאמ
 גסקָאװעגרעכירא גגאק גיוש גענייז רימ .גנונעוואב רעד גופ םקָוװ גטימ געמאז
 געװ ,עקיליוירפ לדאירטא רענַײלק א נעװעג גענַײז ריס געװ ,עידאטס  ענעי
 נפעשסיוא כיז טנעל8 סעכיוק עשיטארקָאמעדלאיצָאס וורעזער רעצנאג רעד

 :לפרא יִד ןצ געגנאנעג  םענייא ןיִּב עלא גענייז עכלעוו ,טנגוי כעלזיירק םימ

 ;רא נא ,יימרא עצנאג א םושער ריא ניא םציא טָאה גנונעוװאּב רעזדנוא .""רעט
 --- ,םייחיירפ דאפ גוא םוי?איצָאט ראפ םמאק םענופ עטריראב ,רעטעברא יימ
 גוא ?ײשנָא טגײה געמענ גוא גנעמונעג גמָאה עכלעו ,נטנעגילעטניא יימרא גא
 -- ,רבאלסור גקע עלא רעכיא נפרָאװעצ טגײה גיוש גענייז גוא גגונעוואב רעד
 "א רעד םא גענעפָאה נוא נביולג םימ נקוק עכלעװ ,עקידנליפטימ יימהא גא
 ראפ גוא .נפסניד רעטנזיוט ריא ראפ נָאט םיירג גענַיז גוא גנונעוואב:רעטעב
 :רֶא ,נעימרא עלא עקיזָאד יד גריזינאגרָא :עבאנפוא עסיודג א טייטש ןדנוא

 ;:עײנײּבראֿפ נריזינאנגרָא ןילּב םינ נײֵז קוייפ גלָאז רימ זא ,יוזא גריזינאג
 גוא) עטלצנייראפ ,עקילעפוצ עניוט םעד נעגנאלרער ןיולב טינ ,נצילבסוא עקיד

 2העטש א טימ עניוס מעד ננלאפראפ רָאט ,פעלק (עכעלרעפעגסכוא רעּבירעד
 ,עיניֿפ רעצנאג רעד םא םמאק םענעטלאהעגסיוא גוא נשראּפשעגניא ,נקיד
 ןנוקירדרעטנתא םײז יז ּוװ ,םוטעמוא גנוריגער עקידנשרעהטסבלעז יד גצעה
 ,פיצ גקיזָאד םעד גכײרגהעד וצ כעלנעמ נעד ןיא יצ נוא .סאה םדיײינש נוא
 נעמיז גײק מוטרעּפ עסאמ .רעקינָאילימליפ רעד גיא קידנגָארטנירא םִינג
 וירא זא ,גגָאז םינ טלָאז ריא נוא ?נייזטסגװאּב נשישילָאּפ גוא םמאקנסאלק



 מארגָארּפ גוא עיצאזינאגרָא ,קיטקאט .דראגנאווא סלא ייטראּפ רעד ראפ פמאק ,1 064

 סָאד ,בעלגעמ ןיולב טינ ןיא סָאד :כעלנעמוא ןיא געמיוז עקיזָאד יד גנָארמ

 ;גוא גופ םיורא נלאפ עכלעװ ,נגעװ רעשנזיומ םימ טײג סָאד ,רָאפ ניוש טמופי
 ריש א נָא נייג טעװ סָאד .גנקריוופוא רעזדנוא  נוא טײקמאזקרעמפוא רעזד

 -"װפוא אזא ראפ גנוזָאל א נבעג נענעק גלעװ ריס געװ ,רעכיג נוא רעטיידּב

 טופרעױּפ עשיסור סָאד נעיירפאב נופ נָאפ יד נלעטשסיורא גלעװ גוא גנוק

 רעשיפרָאד רעד.טכעד:מוטנגײּבייפ נכעלדנעש מענופ גצכעּבײלּברעביא עלא נופ

 :רעגינ טימ וצ טנייה ניוש כיז טקוק ,סעטש יד גיא .טמוק רעכלעוו ,םעליוא |

 -.מוא מיא ראפ זיא רעכלעװ ,רעטעכדא יד גופ םמאק םוצ סערעטניא גוא םייק

 :עדיישראפ רעביא םיא גנעװ עידעי יד רעדנאנאפ טנַארט גוא ,כעלדנעטשראפ

 נֹופ טייקירעגײנ עקיזָאד יד זא ,ביז ננָאלשרעד נפראה גוא נענַאק רימ .נקעה ענ

 זיא ,ניטשראפ גלופ א םא; טיג ביוא ,נטייבראפ כיז לָאז רעיושוצ עקיטיײיז

 :גיא יד ראפ נפמעק רעטעּברא יד זא ,נייזטסוװאב נטפאהלּפענ א םא שטָאכ

 וא גרעסערג א צלא םא גטייּבראפ ביז לָאז ,קלָאפ גצנאג םענופ נסערע

 םענופ נָאפ רעד טעװ -- טלמעד נוא .םמאק רעיײז ןצ ?יפעגטימ נרעסערג

 ::װצילָאּפ רעד רעּביא ײטראּפרעטעּברא  רערענָאיצוילַאװער רעד נופ גכָאצינ

 גײלא רימ רעכלעװ פא ,טייקכיג א טימ כיז גרעטנעענרעד גנוריגער רעש

 = רָאפ טינ ביז גלעמש עילא רימ עכלעוו נוא טינ ביז נטמיר
 .1901 לץלרפא

 טפאשמערָא רעשיפרָאד רעד וצ
 (גטארקָאמעדלאיצָאס יד נליו סע טָאװ ,מירעוּפ יד ראפ גנורעלקרעד א)

 רעטעּברא עשיטָאטש יד גופ פמאק רעד .1

 .געורמוא:רעטעברא יד גנעװ עמָאטסיפ טרעהעג גיוש גבָאה םירעיופ כאסא

 גוא תהא טעטש:טּפיױה יד ניא נעװעג גײלא נעָנייז עקינייא .טעפש יד ניא

 ..ײצילַאּפ יד ייז טפור סע יװ ,נטנוב עקיטרָאד יד נעזעג נּבָאה גוא גנקירּבאפ

 עא נעודמוא יד ניא טקילײשאּב כיז נבָאה עכלעװ ,רעטעברא נענעק ערעדנא

 גיא גענייז עטירד יד .וצ .פרָאד גיא טקישעגסיו רא יײז טָאה עווטסלאשטאנ

 :דטסעּב-א מער נגעװ כעֿפכיב נוא כעלמעלב:רעטעברא גנפאמעגניירא טנעה יד

 ענעראפרעד נופ נעגנוליצרעד טהעהעג טעשָאּפ נּבָאה עטרעפ יד .םמאק

 | .טעטש יד ניא ביז טוט סע סָאװ ,מעד גגעװ גששנעמ

 ץלא גיא כיז גבָאה טציא נוא ,גשנעדוטס רָאנ נעוועשנוב ננעלפ רעירפ

 יז .רעטעּברא רעטנזיוט רעקילדנעצ גוא דעטנזיופ נּביוהעגפוא טעטש עסיורג

 טימ ,גטנאקירּבאפ יִק טימ ,מיטאּבעלאב ערעײז טימ צלא נופ רעטפַא נפמעק

 .שימ ץלא ּפֶא נלעטש ,גקיירטש גריזיגאגרָא רעטעּברא יד .,גטסילאטיּפאק יד



 הנביא

 05 טפאשמערָא רעשיפרָאד רעד וצ

 ,סעריכס יד וצ עפַאסױה א גרעדָאפ גוא קירפאפ רעד גיא טעּכרא יד לָאמא
 ,נָאט א ָאש נעצ וצ טינ ,םפע ןצ םינ נטעבהא געגגיווצ ייֵז לָאז עמ ןא ,גרעדאפ

 -.ראפ ערעדנא יילרעלא כיוא גרעדַאפ רעטעברא יד .טכא וצ יװ רעמ טינ רָאנ

 :טאמשראוו יד זא ,גליװ יז .גשטנעמ:טעבהא םעגופ גכעפ סעגיא נעגנורעטכיי

 םימ גרעװ טצישאב נלָאז סענישאמ יד ןא ,רעסעב גרעװ טנדהָאעגנײא גכָאז

 :ניק יד זא ,עקידנטעברא יד געשטעילאק טינ לָאז גוא געגנוטכירנייא עלעיצעּפס
 -עחעג יװ גכעג געמפ לָאז עקנארק יד זא ,נקוש גיא גײג גענאק גקָאז ערעייז רעד

 גײז גלָאז רעטעּברא יד גופ געגנוניוװ יד זא ,גלָאטיּפש יד גיא פליה קיד
 ,םערונַאק עשיטניה גייק טיג גוא רעזייה עכעלשטנעמ

 טּפאכ ײצילָאּפ יד .טסאק:רעטעכרא םעד גוא גיירא כיז טשימ ײצילָאּפ יד
 רעייז גיא טכירעג גָא סיורא יז טסיש ,עמרוס גיא גיידא יז טפראוו ,רעטעברא

 צעזעג גכרוד טרעװראפ גנוריגער יד .ריּביס גייק עליפא גוא טרָא;טרוּבעג
 םמאק א גריפ רעטעברא יד רעֶבָא ,רעטעברא גופ געגנולמאזראפ .נוא נקיירטש

 גוש גתנעג ;גגָאז רעטעברא יד .גנוריגער רעד גנעק יא ײצילָאּפ רעד גנעק יא

 רימ ןבָאה גונעג ןקלָאשמטעּברא נענַאילימ יד ,רימ גּבָאה גקור םעד גגיוּבעג
 :רעד רימ גּבָאה גונעג !שיײלעמערָא גיילא קידנּבײלפ ,מידיגענ יד פא טעּבראעג

 ןקיגייראפ ,נעגייראפ גיא נקינייראפ כיז נליוו רימ !נעוועּבאראּב וצ .זדנוא טּביױה |
 ( יי ט ר אפ?רעטעכרא גא) גייראפ-רעטעכרא גסיורג גייא  גיא רעטעכהא עלא
 - ,עײג א גנָאלשרעד כיז גפיװ רימ .נבעל רעסעב א כיז גנָאלשרעד געמאזוצ .נֹוא

 רערעסעב ,רעייג רעקיזָאד רעד גוא :טפאשלעזעג רעד גופ גנוריזינאגרַא ערעסעּכ

 גפראד עלא ,עמערָא גייק טינ ,עבײר נײק טיג גײז טינ גפראד טפאשלעזעג
 ;ידנשעברא עלא רָאנ ,מיריוועג ?םייח א טינ .טעּברא רעד 'ניא נעמענלײטנָא
 יד .םעכרא רענײמעגלא רעד גופ טכורפ רעד טיס נצונאב כיז גפראד עק
 ;רא סנעמעלא גרעשכיילראפ גפראה געגנומוקלופראפ ערעדנא גוא -סעגישאמ

 גוא נענַאילימ גופ גּבשועכ נפא לָאצ עניילק יא נרעבייראּב טינ גוא ,םעפ
 טסֹוה טפאשלעזעג ערעסעּב ,עײנ עקיזָאר יד .גשטנעמ גענָאילימ רעקיפדנעצ
 טמור ריִא גשװ ערעל יד .סמאשלעועג עשיטסילאיצָאס כו

 :וָאד רעד ראפ םמאק םוצ גדנאב-אפ:רעטעברא יד .מוילאיצָא ם כז

 גמ נעייטראפ נסײה שטפאשלעזעג רעד נופ גנוריזינאגרָא רערעסעּב רעק
 טאמיק גפָא נרישסיקע נעישטראפ ענװזא .נטאדקָאמעדלאיצַאט
 -וצ רעטעכרא ערעזרנוא גוא ,(ייקרעט גוא דנאלסור צוכא) רעדנעק עלא גיא
 ףיוא נבָאה גשטנעמ עפעדפיכעג יד גשיווצ נופ גטסילאיצַאק יד טימ געמאז
 -.אמעדלאיצַאס עשידנעלסור יד :"טראפ אזא מריזינאגרָא

 | .יטראטרעטעבכרא עשיטארק

 ;עכ טינ - ,טױהעג טריטסיזסע .יימראפ יד רעצא - יז טמשדיור .לנורינער = ידי
- 



 טא = 6 צ - גע יי יא : ;2 00 8 8 4 םעעטעעיעי

 מארגָארּפ נוא עיצאזינאגרָא ,קיטקאט .דראגנאווא סלא ייטראפ רעד ר.יפ פמאק ,111 608

 ףינאנרֶא ,כעלכיב גוא געגנופיצ עריא סיורא טיג ,גטָאבראפ עלא פא טקוק

 םיונוצ .כיז גּבײלק ייז רָאנ טםינ רעטעּברא יד נוא .נדנאבראפ עמייחעג טריז .

 .םיניומאה .סאג גפא סיורא כיוא נעײג ייֵז רָאנ ,נעגנולמאז-אפ עמייהעג םא

 םכא רעד נֿבעל לָאז, :טפירשפוא נא םימ .נענָאֿפ רעדנאנאפ נעלקיװ ,זײװ
 ,"!מזילאיצָאס רעד נבעל לָאז ,טייהיירפ יד נבעק לָאז ,גָאפ:שעברא .רעקידעָאש

 רעמילימ עליפא טקיש יז .רעטעּברא יד ראפרעד דליװ טפעדיור גנורינער יד

 יעצרא עשיסור טעגראהעג נּבָאה נטאדלָאס עשיסור ,רעטע-רא .יד ניא גסיש |

 =אלז גיא ,נָאד?וָאטסָאר גניא ,עגיר ניא ,גרוּברעטעּפ גוא ?װאלסָאראי גיא רֹעמ
 : ,טסוָאט

 .םמאק טעד רעטײװ נריפ יז ..רעטנוא טינ כיז גכיג  רעטעבחַא יד רעבָא

 טיִג ,גנוקישראפ נייק טינ ,סעמרוט גייק טינ ,סעפידער מוש גייק :נגָאז ײז

 ןיא כאז רעזדנוא .נקערשרעד טינ זדנוא נלעוו טיוט רעד טינ ,ענרעטאק גייק
 סָאװ ,עֿפא נופ קילג גראפ עא טיהיירפ רעה ראפ נפמעק רימ .עקיטכערעג א

 גענָאילימ רעטרעדנוה נוא רעקילדנעצ ןא ,רַאפרעד נפמעק רימ .גטעכהא

 . ?אד נופ ,גנוקירדרעטנוא נופ ,טאטדלאווג גופ נרעװ טזיילעגסיוא גלָאז נשטנעפ

 .לאיצָאס ?ָאצ ירד ,קיניזטסּוװאּב רעמ נוא רעמ. צלא גרעװ רעטעּברא יד סעל
 טקוקעג טיג ,נגיז נְלעוו רימ .רערנעל עלא גיא ביז טרעסערגרַאפ גטאהקָאמעד

 | ,סעפירער םוש עגייק םא

 עניוזא סע .גענייז רעוו ,נייטשראפ 1 ראק פראד טמאשמערָא עשיפרָאד יד |

 :רעד יר ניא נטעּברא קירעהעג יװ גוא ,נליװ ייז סָאװ ,נטא-קָאמעדלאיצַאס יד
 .קלָאפ .גראפ קילג נפמעקוצסיוא יז גפלעהוצטימ יידעק ,רעפ

 ?נטארקָאמעדלאיצָאס יד נליוו סָאװ 2
 גנָאלשרעד צלא ראפ רעירפ ביז גליװ גשארקָאמעדלאיצַאכ .עשיסור יד

 ,סיירב יידעק ,ייז גפראד טײהײרֿפ יד גא .טײהײ ר עשיטילְאּפ

 .זעסעב ,רעײג א ראפ פמאק םעניא רעטעבהא עשיטור עלא נקינייראפ ןצ גפֶא

 | | .טפאשלעזעג רעד גופ גנונעדרָאנײא רעשיטסילאיצָאט רער

 ?טייהיירפ ע עשיטילָאּפ סגיוזא זיא סָאװ

 עקיטציא יד נביילגראפ רעירפא רעיוּפ רעד םדאד ,ניימשראפ וצ סָאד יידעק

 טינ ביז רעױּפ רעד טָאה םושנגייּבײפ טאּב .מוטנגײבייק נמימ עניײז טייהיירפ

 זיא טציא .שינעביולרעד סרעציזאבטוג  מעה נָא גבָאה וצ ענעטאמ טנעװרעד

 :ב9 םאּב :נשינעּבױלרעד מוש נָא נּבָאה ֹוצ ענעסאס ַײרּפ רעױּפ- רעד

 .צערָאּפ גײז ראפ שרעדנא מינ .גטעּברא טזומענ רעיוּפ רעד טָאה מוטנגיי

 רעד זיא טציא ,גוײװנָא טעװ * רעטסימרוּב רעד נעװ ,געט -עניוזא ביא

 רעה .סָאװ ןמומנגוובוופ| מאב טרָאד .טענופ רעטלאווראפ גוא קושטשאקירּפ -א א

 : 7 :י - צה .געמוטשאב טהעלפ רעציזאגטוג



 01 : טפאשמערָא רעשיפרָאד רעד וצ

 2עט עבלעװ גיא נוא סָאבעלאֿב א ראפ סָאװ םא נּביילקוצסיױא יירפ רעיוּפ

 ;וּפ רעד טָאה םוטננײּבײק םאּב .נטעּב-א לָאז רע טלָאצעג א ראפ סָאװ דאפ
 טציא .שינעפילרעד סצערָאּפ םעד נָא םרָאד נופ גרָאפּפָא טרָאטענ טינ רע

 ,ּפִא םיא טזָאל עדניימעג יד ּביוא ,ליװ רע ניהּוװ גײג וצ יידפ רעױּפ רעד זיא

 - א גבענ םיא טעװ עמ ּביוא ,סעוװיוכ:נרעיטש נייק קידלוש טינ ןיא רע בוא

 טינ מיא נלעװ קינװארּפסיא רעד רעדָא רעטאנרעבוג רעד ּביוא ,טרָאּפסאּפ
 וד גיחגװ נײג וצ םייהיירפ עלופ ניק זא ,סע טסייה .נרָאפוצרעּבירא גרעווהאפ

 כיוא טציא רעױּפ רעד כָאנ טָאה גנעוואּב וצ כיז טייהיירפ עלופ ניק ,טסֿכיװ
 רעמײװ גלעװ ריס .רענעגײבײל בלאה א כָאנ טביילבראפ רעױּפ רעד ,םיני
 8 טכבײלבראפ רעופ רעשיסור רעד סָאװראפ .,םעד גנעװ נדייד + כעלריפסיוא

 .עגאל רעקיזָאד רעד נופ סיורא לָאז רע יוזאיוו נוא רענעגײּביל:ּבלאה

 בָא גנעמסאפ א נםיוק טרָאטעג טינ רעױּפ רעד טָאה מוטנגײּביפ םאּב -
 יא ציא .ךרע נפיק טרָאטעג טינ טָאה רע ,שינעּביױלרעד סצערָאּפ מעד
 טײהײירפ עלופ גײק) גנעמראפ רעדיװשעי גכרעוורעד וצ יירפ רעױּפ רעד

 יװ ,געועטאכעלאב ןצ טיהירפ עלופ גײק ,עדנימעג רעד גופ .נייגוצקעװא ;

 :נייביל םאּב .(םינ ביוא טציא רעיוּפ רעד כָאנ טָאה דרע נייז רעּביא לי רע

 ;ףװ59 טימ רעױּפ םעד נפָארטשאּב טנָאקעג רעציזאּבשוג רעד טָאה םוט

 רעד שטָאכ ,רעױּפמעד נֿפָארטשאּב טינ רעציזאּכטונ רעד גָאק ציא .פָארטש
 ,פָארטש:בײל גופ טיירפאב טינ סציא ןיב כָאנ ןיא רעױפ

 טיהײרפ -- טיהײרפ עכעלרעגרדיּב טסײה טייהיירפ עקיזָאד יד טָא

 :ָאינוא:נגעמראפ  ניא ,עכעלנעזרעּפ םינַאיניא גיא ,מינָאיניא:נעילימאפ גוא

 (גצנאגניא .טיִנ ביוא םאנאה) יירפ גנענייז רעטעּברא רעד נוא רעוּפ רעד .מינ !

 :ראפ ,םינָאיניא עכעלנעזדעּפ ערעייז ,נּבעל:נעילימאפ רעייז נענעדרָאוצנױא

 רעייז טימ נפלאווראפ ,(סָאבעלאּב א כיז נביילקסיוא) ימ רעייז םימ נטלאוו
 יי ר | .נגעמראפ

 טינ םָאה קלָאפ עשיסור עצנאג טָאד טינ ,רעטעבהא עשיסור יד םינ רעּבָא
 יא עשיקלָא 85 א ערעיײז טימ גטלאווהאפ וצ סייהיירפ גיק טציא זיּב

 .ראפ יוזא טקנוּפ טּביילּבראפ ,נעמונעג גצנאנניא ,קְלָאפ עצנאג סָאד .מינָאי

 אפ טפאפקש-אפ נעװעג נענייז מירעיוּפ יד יװ ,סעקינװָאנישט יד אּב.טפאלקש
 ,עטמאאּב נלייוווצסיוא טכער ניק טינ טָאה קלאפ עשיסור סָאד ..רעציזאּבשוג יד
 2וצ לָאז עכלעװ ,נששנעמ עטלייװעג נּבילקוצסיוא םכער ניק טינ ּסָאה סעי
 טינ טָאה קלָאפ עשיסור סָאד .עכולעמ רעצנאג רעד ראפ גצעזעג נלעטשפיונ

 עש י מו עמ גטכארטאפ וצ םא נעגנולמאזדאפ נכאמ וצ- טכער/ גייק' עלופא
 טָאה עמ עכלעװ ,סעקינװָאנשפ יד תפ .שינעּביױלרעד א נָא .םינָאינוא -

 צערָאּפ רעד יװ טקנוּפ ,מעקסעה רעזדנוא נָא זדנוא רעּביא טקעטשעגקעווא



 םארגָארּפ נוא עיצאזינאגרַא ,קיטקאט .דראגנאווא סלא ייטראּפ רעד ראפ טמאק .1 3608

 גופ םעקסעה םעד נָא רעטסימהוב א נעמיטשאצ גטייצ עטלא יד נוא טנעלפ

 ,רעכיּב גתא געגנוטיצ נייק נקורד טינ עליפא רימ גרָאש --- ,מירעוּפ יד

 נומ םינָאיניא יד גגעו נעמעלא .טימ נוא/ געמעלא ראפ גרייר טיג נרָאט רימ

 !עכולעמ רעצנאג רעד
 טסנוּפ ,רעציזאבטוג יד אב גפאלקש געװעג נענייז םירעיוּפ יד יװ טקנופ

 .עקיגוװָאנישט יד אּב םאלקש א שציא זיב קלאפ עשיסור טָאד טביילּבראפ יוזא
 עכעלרעגהיב גייק טאהעג טינ מוטנגיביײל מאב נבָאה םירעיוּפ יד יװ טסנוּפ

 עשיפילָאּפ גיק טינ טציא ןיִּב קלָאפ עשיסור סָאד סָאה יוזא ,טייהיירּפ
 .דאפ וצ קלָאפ טענופ טייהיירפ יד טייטאב טייהיירפ עשיטילַאפ .טייהיירפ

 ט"היירפ עשיטילָאּפ .,מינָאיניא עשיכולעמ ,עשיקלָאפלא ענייז טימ נטלאוו
 גיא (נטאטוּפעד) ענסאלג עגייז גכילקוצסיוא קלָאפ םענופ טכער סָאד טייטאב

 -םיורא גוא טכארטאּב נפראה נצעזעג עלא .(טנעמאלראּפ) עמוד רעשינולעמ ַא

 רעד כרוד רָאנ גרעוו טמיטשאּב נפראד נשנישט נוא נרעייטש עלא ,גרעוו גּבעגעג
 טבײלק גײלא קלָאפ סָאד סָאװ ,(טנעמאלראפ) עמוד רעשיכולעמ רעקיזָאד

 גבײלקוצסוא נײלא טכער סקְלָאפ מעד םייטאב טייהיירפ עשישילָאּפ .םיוא
 עלא נעלדנאהאּב וצ נעגנולמאזראפ יילרעלא נריזינאגהֶא ,עטמאאּב עלא ביז
 יִּב טליוװ ריא עכלעװ ,נשינעביולר עד םוש נָא נּבעגסיורא ,םינָאיניא עשיבולעט

 .נעגנושייצ גוא רעכ

 טפמעקעגסיוא גנאק גיוש םוז גּבָאה רעקלעפ עשִוײּפָאריײא עקירעּביא עלא
 סָאד טביילכראפ דנאלסור גיא גנא ײקרעט גיא רַאנ ,טייחיירט עשיטילַאּפ

 :אצ רעד אב נוא גנוריגער סנאטלוס מאב טּפאשטכענק רעשישילַאּפ גיא קלָאמ

 מייטאּב גנושרעהטסּבלעז עשיראצ יד .גנוריגער רעשידעשרעהטסּבלעז רעשיר

 גיאלײטנָא מוש נייקטינטמענ קלָאפ סָאד .טכאמ עטצענערגאּבמוא םראצ םעד |

 טיג נצעזעג עלא .עכולעמ רעד טימ גרינער מעניא גוא עכולעמ יד נריזינאנרַא

 גיװא גײז טימ ,נײלא ראצ רעד טמיטשאב סעקינווַאנשש  עלא ,סיודא

 "עד רעּבָא .טכאמ רעשירעשרעהטסּבלעז ,רעשצענעדנאּב טינ ,רעקינָאזרעּפ
 :צעזעג עשיסור עלא גסיװ טינ עליפא כיז טייטשראפ ,נָאק ראא

 םע סָאװ ,נסיוװ טינ עליפא נָאק ראצ רעד .טעקינװָאגישט עשיסור עֶלא נוא

 :טע נופ גליוװ םעד טעשָאּפ טקיטעטשאּב ראצ רעד .עכולעמ רעה ניא כיז טוט

 -ינ"א .סעקינװַאנשט/ ענעעזעגנָא עמאס נוא עטסערג עמאס קיפדנעצ .עכעֿפ

 :אסָאלָאק אזא טימ נפלאווראפטנָאקעג טיג נליוו גצנאג גייז אב טלַאװ שטנעמ

 -- גראצ רעד טינ דנאלסור טימ טעטלאווחאפ סע ,דנאקסור יװ ;עמולעמ רעל

 סע -- !נשטנעמ גייא גופ גנושרעהשסּכלעז רעד גנעוו נדייר רָאנ געמ נָאק סָאד

 :װָאנישט עשינָאסכאי נוא עטסכייר עמאס ?פייה א דנאפסור טימ טעטלאווראפ

 טלעפעג ?פייה גקיזָאד מעד סָאװ ,סָאד ןיולב כיז טסיװרעד ראצ רעד .סעקיג



 069 טסאשמערָא רעשיפרָאד רעד וצ

 עד ננעק גייגוצ טײקכעלגעמו םוש גייק טינ טָאה ראצ רעד ,ןלייטוצמומ םיא

 א א גוילא ןיא ראצ רעד :עקילעדא עטרילטיש ?פײה גקיזָאד מעד גופ גליוװ
 עכלעזא נשיווצ רָאנ רע טָאה נָא זייווהניק גופ ;רעקילעדא נא נוא רעציזאבשוג

 טעד גגעװ ;טנרעלעג גוא גניוצרעד םיא נכָאה ייז :טּבעלעג נשטנעמ עשינָאטכאי
 .ָאטכאי עקיזָאד יד גסײװ סע סָאװ ,סָאד ןיולב רע סײװ קְלָאפ גשיסיור גצנאג
 עטסכײר עמאס יד גופ עקינײװ גוא רעציזאכטוג עכײר יד ,עקילערא עשינ
 | .םיוה גשיראצ םוצ טירטוצ א נכָאה סָאװ ,מירכָאס

 רֿפוּב גופא !רליב אזא נעגיפעג ריא טנָאק גמוטלאוראפ:טסָאלָאװ רעדעי ניא
 י"ד רעד רעדנאפקעלא ,רעטָאפ סנקיטציא םעד) ראצ רעד טקעטשענרָאפ זיא
 ;ענייז סָאװ ,סעגישראפס עשישסָאלָאװ יד וצ עדער א טלאה ראצ רעד ,(רעט

 ערעיײא טנלָאם} ןײז טלעפאב ראצ רעד .גנוגיודק גייז וצ .געמוקעג
 ,רעטײװצ רעד ײלָאקינ ,ראצ רעקיטציא רעד כױא ."!רעריפנַא לד א
 :עקרענא נײלא גראצ יד זא ,סע טסײה .עקיּבלעז סָאד טרעזאכעגרעביא טָאה
 טימ גדײס ,שרעדנא םינ יײז גענָאק עכופעמ רעד טימ גטלאווהאפ זא ,כיוא נענ
 ץפ .עקילעדא יד גופ גגלטימראפ רעד כרור ,עקילעדא יד נופ ליה רעד
 םירערּפ יד זא ,סעד גנעװ דיר עשיראצ עקיוָאד יד געקנעדעג טסעפ פראד
 םִע רעקעש א ראפ סָאװ ,ניימשראפ רָאלק םױאד עמ .עקילערא יד גגלָאפ לָאז
 טראצ םעד גלעטשוצסיורא כיז נעימאב עכלעו ,נששנעמ יד קלָאפ מער גנגָאז
 :ָאד יד גנָאז---,רעדנעל ערעדנא ניא ,גנוריגער עטסעּב עמאס יד יװ ,גנוריגעד
 נעמט טביילק נטרָאד ןענעּבילקענגסיױא נא גנוריגער יד ןיא -- ,נשטנעמ עקיז
 גיא .עמערַא יד נקירד ייז ,קידרעשיוי םיִג גרינער עכײר יד גוא ,עכייר סיוא
 טימ סעװארּפ סש  :ענעּביפקעגכױא גײק םינ גנוריגער יד זיא רעּבָא דנאלסור
 געמעלא תהפ רעכעה זיא ראצ רעד .ראצ רעקידנשרעהטסכלעז רעד צלא
 וצ טשרעטיולק קידרעשיוו ןיא ראצ רעד .עכייר יד גופ יא עמערָא יד נופ יא
 . .םָאמ רעכיײלג א גיא עכַײר יד וצ יא עמערָא יד וצ יא ,נעמעלא

 יי ,םײװ שטנעמ רעשיסור רעדעי .סעיװצ ןיולּב נעגייז דײר עניוזא
 א ןרנוא אב גָאק יצ ,סײװ רעדעי .ןיא גנוריגער רעזדנוא קידרעשיוי
 :שיכופעמ גיא נלאפניירא קארטאכ א רעוּפ א רעדָא רעטעּבכרא רעטסָארּפ
 עשיוכולעמ יד ניא גנעלפ) רעדנעפ עשויּפָארײא ערעדנא עלא ניא נוא 101 .טאד
 םעקארמאּב נוא קירפאט נופ רעטעברא כיוא גנלאפניידא (נטנעמאלראּפ) סעמוד
 .ערָאצ םעד גנעו קלָאמ גצנאג גראפ גרייר יירפ גנעלפ יז גוא :עכַאס רעד גופ
 גוא כיז גקינייראפ וצ רעטעּברא יד נפור נגעלפ ,רעטעּברא יד נופ גּבעל נקיד
 ;ןצּפָא טגעװרעד טינ ביז טָאה רענייק נוא .נּבעל רעסעב א ראפ פמאק םוצ
 ןאמווצילַאּפ ןייא נײק ,עטלײװרעדסיוא סקנָאפ מענופ דײד עניוזא נלעטש
 ו"" .ץֶצוַה א טימ ײז גרירֹוצִנֶא טגעװדעד טינ כיִז טָאה
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 גרינער סע רָאנ ,ננוריגער עטלייוועגכיוא גייק ָאטינ ןיא דנאלסור גניא

 סע .ייז נופ עטסגרע עמאס יד בָא ,ניילא םינָאסכאי נוא עכיײר יד זיולּב םינ

 סע רעװ ,םיוה גשיראצ םאב גביירט סעליכער רעסעב נעק סע רעװ ,יד גריגער !

 גראפ םעליכער טכיירפ גוא טניל סע רעװ ,לסיפ יא רעטנוא רעקיצנוק טעטש
 ,טײװרענעטלאהאב טריגער עמ .רעטנוא כיז טקעל גוא טעפנאכ סע רעװ ,ראצ

 ביז גמיירג סע נצעזעג א ראפ סָאװ ,נסיװ טינ נָאק גוא טינ סייוו קָלָאפ סָאר

 ץעװ סע גרעײטש עײג עכלעװ ,גריפ ביז טביילק עמ סעמָאכלימ א ראפ סָאװ

 טצעז עכלעװ ,טנילאב עמ סָאװראפ נוא סעקינוואנישט עכלעוו ,טריפעגנייא

 .דנאלסור גיא יװ ?סעקינװָאנישט ?יפיוזא ָאטינ ןיא דנאפ ניק גיא .ּפָארא נעמ

 א יװ קֿפָאפ גקידנגייװש:מוטש גרעביא געיטש סעקינווָאנשט עקיזָאד יד נא

 טינ לָאמנײק ביז טעװ שטנעמ-רעטעברא רעטסָארּפ א --- ,דלאו רערעטצניפ

 טער גגָאלשרעד טינ לָאמנייק ביז טעװ ,דלאו גקיזָאד מעד כרוד נעּפַארדכרוד
 גוא יײרעביױר ,ראבאכ ראפ סעקינווָאנשט יד םא עגאלקנָא נייא נייק .סעמש

 טכאמ שינעּפעלשראפ ענַאיזאק 'ד .נייש עקיטכביל יד טינ טעזרעד טאטדלאווג

 לָאמנייק טײגרעד גשטנעמ נעמאזנייא םענופ םיטש יד .עגאלקנָא עדעי טשינוצ
 טדעװ ,דלאוו גרעטצניפ נקיזָאד םעד גיא כיז טרילראפ יז רָאנ ,קלָאפ םוצ טיג

 ,סעסינװָאנישט יומרא יד ,?םיטש:עיציזיווקניא נשִיייצילַאּפ םעניא טקיטשרער

 וצ װעיוכעמ טינ גענײז עכלעװ גתא גבילקעגסיוא טינ טָאה קלָאֿפ ָאד עכלעוו

 גואי ,סּבעװניּפש גמכידעג א טּבעװעגסױא טָאה ,קלָאפ םעד רעפטנע נא נכעג

 .נגילפ יד יוװ גשטנעמ יד ביז נגָאלש םּבעװניּפש גקיזָאד םעד ניא

 :ינווָאנישט יד גופ גנושרעהטסבלעז א ןיא גנושרעהטסכקעז עשיראצ ידי

 פײקיגנעהּמָא עשיטכענק סקלָאפ טער זיא גנושרעהטסבלעז עשיראצ יד .סעק

 עשיראצ יד ,ײצילָאּפ רעד ןופ צלא נופ רעמ נוא סעקינוָאנישט יד גופ

 - .ײצילָאּפ רעד גופ גנושרעהטסכלעז יד ןיא גנושרעהטסּבלעז

 טְרעייז פא גביירש נוא סאג גפא סיורא נעײג רעפעבהא יד סָאװרָאפ טָא

 "!טייהירפ עשיטילָאּפ יד נּבעל לָאז ,"!גנושרעהטסּבלעז יד ּבָארא / ;נענַאפ

 םראד טפאשמערַא עשיפרָאד נענַאילימ רעקילדנעצ יד כיוא סָאװראפ טָא

 ירא עשיטָאטש יד גופ פור:טכאלש גקיזָאד םעד נּפאכרעטנוא ,נציטשרעטנוא

 טכעלגעמראפשיג יד גוא רעשעברא עשיפרָאד יד נפראה ,יײז יװ טקנוּפ .רעטעב

 ואפ ביז קידנקערש ינ ,סעפידער ראפ קידנּבָאה עריומ טינ ,מירעיוּפ

 וופ ביז קידנרילראפטינ ,עניֹוס מעד נופ נטאטדלאווג גוא סעקנושארטס  ענייק

 עד ראפ פמאק םענעדיישטנא מוצ גטע-טסיורא ,נגלָאפ-עדמוא עטשרע יד

 ָאז עמ ,צלא ראפ רעידפ נרעדָאפ נוא קלָאפ נשיסור גצנאג מענופ טייהיירפ

 בילקסיוא נילא קלָאפ סָאד לָאז - ר ע יי טשרָא םקלָאפ גפורפיונוצ

 וצ ענסאלג עקיזָאד יד גסָאז ,(גטאטוּפעד) ענסַאלג ענייז רנאלסור צנאג גיא
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 11 | /  טפאשמעוָא רעשיערָאד רעד וצ

 עטלײװעגסיױא נא גדנירג סעװ עכלעוו ,גנולמאזראפ עטסכעה אי נלעטשפיונ

 :עמיטנגײבײפ רעה נופ קלָאפ סָאר געײרפַאב טעװ ,דנאלסור גיא גנוטלאווראפ
 7 םעװ ,יײצילָאּפ רעד גופ נוא סעקינװָאנישט יד נופ טײקיגנעהּפָא רעשיר
 רעיידפ נוא דייד -עײרפ ,נעגנוקמאזראפ עיירפ נופ טכער סָאד קלָאפ גראפ נרעכ

 ..עטערפ

 סע סָאװ טָא ,נטארק ָאמעדלאיצַאס יד לא נומ רעירפ גליװ סע סָאװ טא

 רעשיטילָאּפ נופ גנורעדָא פ יד :גנורעדָאפ עטשרע רעײז טייטאּב
 .ס א ה יי ר 9

 -רלעמ א גיא ג?ײװ גופ טייהיירפ יד ,טייהיירפ עשיטילָאּפ זא ,נסײװ רימ

 ;ומ טייהיירפ יד ,נעגנולמאזראפ נופ טייהיירפ יר ,(טנעמאלראּפ) עמוד רעשיב

 סעלאד גופ קְלָאפ עקידנטעברא סָאד לָאמאטימ געיירפאב שינ כָאנ טעװ עסערַּפ
 לָאז סע זא ,ָאטינ טלעװ רעד םא רָאנ ןיא ?טימ אוא .גנוקירדרעטנוא נוא

 :טעברא וצ גופ טפאשמערָא עשיפרָאד גוא עשיטָאטש יד נעיירפאב לָאמאטימ
 נעמעװ םא ,נפָאה ֹוצ געמעװ םא םינ םָאה קלָאט:טעברא סָאד .עכייר יד ראפ

 טעװ שטנעמיטעּברא מעד .נײלא כיז םא רָאנ צוכא ,נענעכערוצסיוא
 ;אב טינ נײילא כיז סעװ רע ביוא ,סעלאד גופ נעיירפאּב טינ רענייק
 קיניראפ רעטעברא יד כיז גמראד ,כיז געוירפאּב ןצ .יידעק/ נוא .נע ײרפ
 ."טראּפ נייא ניא ,דנוּב נייא גיא ,דנאלסור צנאג גיא ,דנאק נצנאג מעניא
 ;טטבלעז יד ּביוא ,נעמאזוצ גקינייראפ טינ כיז נענָאק -עטעּברא נענָאיקימ רעּבָא
 יֿפרעלא ,נעגנולמאזראפ יילרעלא טרעװראפ גנוריגער עשֶוײצילָאּפ עקידנשרעה
 :אמ וצ יז יידעק ,גטאמופעד:רעטעּברא גופ גלאוו יילרעלא ,נעגנוטייצ:רעטעברא
 םראד ,נענייראפ יילרעלא גריִזיִנאַגְרָא וצ טכער סָאד גכָאה נעמ פראד ,נקינייר
 .טייהיירפ עשיטילַאּפ נֹכָאה נעמ ראה ,נענייראפ גופ טייהיירפ יד נּבָאה געמ

 ןופ ?ָאמאטימ קלָאפטעברא סָאד געיירפאּב טינ טעװ טייהיירפ עשיטילַאּפ
 :םמעק וצ רעװעג ארעצעּכ רא ידנּבעג טעװ יז דעּבָא ,סעלאד
 ײאג גָאק םע בוא ?לטימ רעדנא 270 ָאטיג ןיא סע .םעלאד םעד גנע ס
 .יר א ס רעד צוכא ,סעלאד םעד גנעק גפמעק ֹוצ ?טיס רעדנא גייק גייֵז סינ
 .ןא ,טײקכעלנעמ נייק ָאפינ א סע .עפונג רעטעּברא יד גופ גנוקינ
 ץש ימי ַא פ ןײק ָאטיג ןיא סע ביוא ,גקיעיילאפ ביז גלָאז קְלָאמ גענָאילימ
 , 5 יי ה יי ך 8

 .ָאֿפ טפמעקענקיוא ביז טָאה קלָאפ סָאד וװ ,רערנעל עשִיייּפָארײא עֿכא ניא
 .:ויראפ כיז גבױהעגנָא גנאל רעטעּברא ירד עקאט גיוש ןּבָאה ,מייהיירפ עשיטיל
 ,נטאטשראוו ןייק טיג ,דרע נײק םינ נּבָאה עכלעו ,רעטעברא עניוזא גקינ
 ,עברא ענױזַא -- ,םעגעי אכ ץנעגנודעג סלא גבעק צנאג רעײז גפעברא עבלעוו
 הֶאְו קיצמופ רעכעה .ד עו ר א טע לָא ר 8 עטָארויא צנאג גיא נעמ טפור רעט



 מארגָארּפ גוא עיצאזינאגרָא ,קיטקַאט .דראגנאווא סלא ייטראפ רעד ראפ פמאק 11 2

 .קלָאפטטעברא מענופ גנוקינייראפ רעד ןצ פור א שרעההעד ביז טָאה קירוצ

 רעטרעיװ עקיזָאד יד -- *"!כיִז םקיניראפ ,רעדנעל עלא נופ רעיראטעלַארּפ,

 :ָאד יד ,טלעװ עצנאג יד נעגנאגעגכרודא רָאי קיצפופ עטצעק יד ראפ געגייֵז

 רעטנזיוט רעטרעדנוה גוא רעקילדנעצ םא רעּביא כיז גרעזאכ רעטרעװ עקיז

 גיא נענעײלרעּבא ריא טעװ רעטרעוו עקיזָאד יד ,,נעגנולמאזראפ:רעטעברא

 :רעלא נוא עלא םא נעגנופייצ נוא כעלכיּב עשיטאהקָאמשדלאיצַאס גענַאילימ

 | | .גכארפש  ייֵל

 :רֹא גענָאילימ ייטראפ גייא ניא ,,דנוּב גייא ניא גקינייראפ ,כיז טייטשראפ =

 מרעדָאפ סָאװ ,רעגנירג נייק םינ רעייז נוא רעיײז נעיניא גא זיא -- ,רעטעק

 טקיטשרעד גענייז ךעטעּברא יד .טייקיפומ נוא עיגרענע ,טײקטראּפשעגגייא ,טייצ

 יד ראפ טעּברא:עגרעטאק רעקיּבײא נופ טּפמעטראפ ,סעלאד גוא .טיוג נוט

 םײצ גייק לָאמטפָא םינ גּבָאה רעטעּברא יד ,רעציזאּבטוג נוא נטסילאמיפאק
 .עמערָא קיבייא נביילבראפ ייז סָאװראפ ,מעה גנעוו גָאט וצ סכארט א עליפא

 טימ נעמ טרעטש רעטעּכחא יד .נרעװ רעטָאּפ גופרעד גלָאז ײז יוזאיו ,טייל

 ניא טלאוג נשויכ גוא גטקעריד טימ רעדָא :נקיגיראפ וצ ביז געלפימ עלא

 ,טײהיירפ עשימילָאּפ גייק ָאטינ זיא סע וװ ,דנאלסור יװ ,רעדנעל עניוזא
 ןקידײרּפ סָאװ ,רעטעברא עניוזא שעכהא פא געמענוצוצ גנָאזּפָא טימ רעדא

 :רעפנוא נוא יירעראנעג טימ ,כעלרנע ,רעדָא -- ,מזילאיצַאס מענופ ערעל יד

 ּמָא טיִג נלעטש געגנוגלָאפראפ מוש נייק ,נטאטהלאווג מוש גייק רעֶּבָא .נםיוק

 :אַּב וצ כאז רעסיורג רעד ראפ גפמעק עכלעוו ,רעיראטעלַארּפ--רעטעברא יד

 :רא לָאצ יד .גנוקירדחעשטנוא גנוא סעלאד נופ קלָאפײמעּברא עצנאג סָאה געיירפ -

 :ָנייֵכׁש רעד ניא טָא .ןכקאו נייא גיא טלאה נטארקָאמעדלאיצַאס רעטעּב

 זיא רעירפ .גנוטלאוואפ עטליײװעג א גאראפ ןיא ,דנאלשפייד ,עכולעמ רעש

 :עלניניק עשירעשרעהטסּכלעז עטצענערגאביפינ א נעוװעג כיוא דנאלשטייד גיא

 קיצפופ רעכעה ,גנאל גיוש טָאה קְלָאפ עשישטייד סָאד רעּבָא .גנופלאווראפ עכ -

 :ימיִלֲאֹּפ ביז נעמונעג טלאווג םימ נוא גנושרעהטסבלעז יד טרעטשעצ קירוצ רֶאי

 ,סעקיגוװָאנישט לפייה א טינ סיורא דנאפשטייד גיא נּביג נצעזעג .טייהיירפ עש

 רעד עטלײ װע ג.קלָא פ גופ גנולטאזראפ יד רָאנ ,דנאפסוד ניא יו

 יד םיא גפור סע יװ ,םײס רדעשירעּפמיא רעד רעדָא ,טנעמאלראפ

 .רענעמ ענעסקאוורעד עלא גפיילק םיוס נקיזָאד םעה ניא נטאטופעד .נשמייד

 גרָאװעג גבעגענּפָא ןיא סע נעמיטש ?םיװ ,גענעכערסיוא געמ גָאק רעבירער

 תפ קעלײכ טנע צ גיי א ןיא רָאי 1887 ניא .נטארקָאמעדלאיצַאס יד ראפ

 -ראפ -- ?ןכוו טקיגווראפ ,רעדנעל עלא גופ רעיראטעלָארּפפ -- םוו נטומ *

 -עגנָא נבָאה סלעגנע גוא סקראמ סָאװ ,"טסעפינאמ רעשישכינומָאק , רעד ביז טקודנע

 .דצ װ .רָאו 1518 נוא געגושרער ווא סָאװ גוא נגורש



 . 673 . טפאשמערָא רעשיפרָאד רעד וצ

 רָאי 1898 ניא .נטארקַאמעדלאיצַאס יד ראפ נרָאװעג גּבעגעגּפָא נעמיטש עלא

 נשישטײד םעד ניא לאו נעמוקעגרָאפ לָאמ עפצעל סָאד נענייז סע נעװ)

 רע סע ר ג געמיטש עשיטארקָאמשדלאיצַאס לָאצ יד ןיא (םייס גנשירעּפמיא

 קעליכטרעפ א רעכעה ניש .נע ירד ניא טאמיק נרָאװע ג

 ר ע כ ע ה .נטארקָאמעדלאיצַאס יד ראפ גרָאװעג גבעגעגּפָא ןיא געמיטש עלא נופ

 ;0 אי צא ס  טלייוװעגסיוא נּבָאה רענעמ ענעסקאוהעד נָאילימ 2?

 עש"פדָאד יד נשיװצ .טנעמאלראפ נא נ:טאטוּפעד עשיפַאר קָא מ ע ד

 ,קיניװ טײרפשראפ דנאלשטיײד גיא מזילאיצַאס רעד כָאנ זיא רעטעּברא
 עםאמ יד נעװ נוא .סיֹורָאפ ?ענש סרעדנוזאב גטרָאד רע טזײרּפש טציא רעבָא

 טעװ מירעיוּפ עטמערָאראפ ,עכעפנעמראפ-טינ גוא רעטעברא:נָאט ,סעקארטאב

 -עמעּברא עשישטייד יד נלעוו --- ,רעדירּב עשיטָאטש ערעיז וצ גקינייראפ כיז

 גייז טינ סעװ סע עכלעװ אּב ,סעקדנַאראּפ עניוזא גפאש נלעוװ ייז נוא גגיז
 ,עקידנטעברא יד גופ גנוקירדרעשנוא גייק גוא סעלאה ניק

 קלָאפ סָאד נזיײלסיוא גטאהקָאמעדקאיצַאס רעטעברא יד גליװ עשז יוזאיוו

 | ?םעלאד נופ

 רעד טמוק סע נענאוונופ ,נייטשראפ רָאלק נעמ פראד ,נםיװ וצ סָאד יידעק

 ?אּפ עכעלטפאשלעזעג עקיטציא יד אּב קלאפ נסאמ עלאקָאלָאק יד גופ סעלאד

 2יה גוא נעניזאנאמ:סוסקול כיז געיוב סע ,טעטש עכייר גסקאוו סע .סעקדנָאר
 2אס יילרעלא טריפעגניא נרעװ סע ,נענאבנזיא םריפענכרוד גרעװ סע ,רעמ

 ---ןטעּבראטדרע רעד ניא|יא עירטסודניא רעד גוא יא נעגנורעסעּבסיוא נוא סעניש

 :פעברא יײז ,סעלאד םענופ סיורא םינ צלא נעייג קלאפ נענָאילימ יד נוא
 ןיא סָאד גוא .דניזעג גראפ ענויאכ ראפ יװ רעמ טינ נבעל צנאג רעײז
 יד ניא יא נרעװ רעמ צלא .עזָאלטעּברא רעמ צלא נרעװ סע :קינײװ כָאג
 םיִג נצנאגניא ראג נענָאק עכלעװ ,נששנעמ טעפש יד ניא יא ,רעפרעד
 יז ןליפ טעטש יד גיא ,יײז נרעגנוה- רעפרעד יד ניא .טעברא מוש נייק געניפעג
 יא סעײכ יװ כיז געילוט ,סעטָאר ענעדלָאג גוא סעדנַאמָאק עסעװרָאב יד גָא
 נוא רעכעק עכעלקערש עניוזא ניא רעדָא טעטשרָאפ יד גופ כעלּביטש:דרע יד
 ,עװקסָאמ גיא קראמ רעװָארטיכ גפא יװ ,סרעלעק

 יד נֹוא ,רעמ צלא טרעװ סוסקול גוא םוטכייר ?נייז סָאד גָאק עשז:יוזאיוו
 ,רעמיטכײר עלא יד ימ רעייז טימ נפאשאּב עכלעוו ,גענַאילימ נוא נענָאילימ
 סיוא גנראטש םמירעוּפ יד ?סעלאד ניא נוא טײקמערָא גיא כָאר נבכיילברַאפ
 גריפ דנאלסור נופ גוא---,טעּברא נָא מורא כיז געיירד רעטעּברא יד ,רעגנוה גופ
 :אֹז נוא נקירּבאפ יד ,טיורּב דֹוּפ גענַאילימ דנאלסיוא ניק סיורא םמירכָאס יד
 -םָא גיהוװ ָאטינ ,סעריוכס יר נָאשוצניהַא ּוװ ָאטיג זיא סע לײװ ,נעייטש גדָאװ
 -י : - ./ - ?ײז גצעזוצ
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 מארגָארּפ נוא עיצאזינאגרָא ,קיטקאט .דראגנאווא סלא ייטראּפ רעד ראפ פמאק ,1 614

 ,דרע עסאמ עלאסָאלָאק א סָאװ ,נפרעד צלא נופ רעירפ רָאפ טמוק סָאד

 ---סרעפמאד ,סעדייּבעג ,סענישאמ ,גנטאטשראוו ,גדָאװאז ,נקידּבאפ יד כיוא נוא

 גיא ,נדרע עקיזָאד יד םא .םידינענ לָאצ רענײלק ,א םוטנגיא סלא גהעהעג

 ---ןנשטנעמ גענָאילימ רעקילדנעצ נטעּברא נטאטשראוװ נוא נקירּבאפ עקיזָאד יד

 טנזיױפ קילדנעצ עכעלטע רעדָא טנזיוט עכעלטע ןצ ייז גרעהעג גרעהעג גוא
 :ךא םידיגענ עקיזָאד יד םא ,נטנאקירּבאפ גנוא מירכַאס ,רעציזאּבשונ ,טיריגענ

 .מיורב לקיטש נראפ ,טלָאצעג ראפ ,רעטעּברא ענעגנודעג סלא קלאפ סָאד טעּב

 גֹופ ענויאכ רעשינַאצּפאק רעד גופ רעמ טעּבראעגסיױא טרעװ סע סָאװ ,צלא
 :י/ ןיא צלא קָאד ,מידיגעג יד גופ טנעה יד גיא טײג צלא סָאד ,רעטעברא יד

 .זעּב-אפ יד נופ ,סענישאמ יד נופ נצונ עלא ,?סעסָאנכאהפ ערעייז ,בעווער רע

 ;אטיּפאק נוא רעציזאּבדרע יד גטסנונוצ געײג טעברא רעד ניא נעגנורעס

 םעד גופ טמוק רעטעּברא יד נוא ,רעמיטכייר נענָאילימ נָא גנעלמאז ייז .;נטסיל

 נעמאזוצ כיז נקינייראפ רעטעּברא יד .כעלקערּב עקידכעּבענ נָא םוטכייר גקיזָאד

 :םפע ֹוצ גפעברא גקירבַאפ עסיורג ניא גוא רעטיג עסיורג ניא ;םעברא רעד וצ

 2טעּברא אזא נופ .רעפעּבדא טנזיוט עכעלטע וצ עליפא ?ָאמוצ ,טרעדנוה עכע?

 טעּברא יד טרעװ ,סענישאמ ענעדיישראפ עמאס יד נצונאּב מאּב ,גנוקינייראפ

 :דנעצ רעירפ רעדייא ,רעמ כאסא סיוא טעּברא רעטעּבדא נייא ;רעכײרגלָאפרעד
 .סעגישַאמ מוש נָא גוא רעדנוזאב םעװערָאהעג נבָאה סָאװ ,רעטעברא רעקיל

 טייקוויטקודָארּפײטעּברא רעד טימ ,טײקכײרגלָאפרעד רעקיזָאד רעד טימ רעּבָא

 עסיורג לָאצ עקיטשינ א זיולב רָאנ ,סעקינשאּפערָאה עלא טינ כיז נצונאּב

 .נטנאקירּבאפ גוא מירכָאס ,רעציזאּב=דרע |

 :רא נּבי ג, םירכָאס נוא רעציזאּשוג יד זא ,נרעה נעמ נָאק לָאמטּפָא

 ,לשָאמעל ,טגָאז עמ .טיײלעמערַא יד גענידראפ וצ "ביג, יז ,קלָאפ מעד ייטעּב

 עשינייכש יד רעדָא קירּבאפ עשינייכש יד *טז יי ּפ ש ,, םירעיופ עקיט-ָא יד זא

 :אװערָאה רעײז טימ רעטעברא יד נזײ ּפש רעבָא גנסעמערעדניא .עימָאנַאקע

 ראם רעּבָא .טינ ײז נטעּברא נײלא קסָאװ ,עלא יד יא ,נילא כיז יא עינ

 רעד גיא ,דרע סרעציזאכטוג םעד פא נשעברא וצ שינעכיולרע ד רע ד

 ;םוא קעװא רעטעּברא רעד טיג נאּבנזייא רעד פא רעדָא קירּבאפ

 קידנעמוקאּב ,טעבהאעגסיוא טרעװ סע סָאװ ,צלא רעמיטנגיא םעד טסיו

 טינ ןיא נסעמערעדניא זא ,סע טסיײײה .ענויאכ רעשינַאצּפאק םא ןיולב גיילא

 יד רָאנ ,רעטעּברא מעד טעּברא נּבינ מירכָאס יד םינ גוא רעציזאבשונ יד

 א טסיזמוא קידנּבעגּפָא ,נעמעלא סיוא נטלאד טעּבדא רעײז טימ רעטעּברא

 | .ימ רעײז נופ לייט נסיורג

 טקיטייצטנײה עלא גיא סירא םמוק קלָאפ מענופ םעלאד רעד .רעפייװ

 ,פיוקראפ םוצ נכאז יילרעלא וצ נטיײרג רעטעּברא יד סָאװ ,גופרעד סעכולעמ



 615 טפאשמערָא רעשיפרָאד רעד וצ

 רעד נוא רעציזאּבטוג רעד ,עכָאלעמלאּב רעד נוא טנאקידּבאפ רעד .קראמ נראפ

 ,יפ םוא נעװעדָאה ,נטקודָארּפ ענעי רעדָא יד סיוא נטעּברא רעױּפ רעכעלגעמראפ

 .ט 5 ע ג נזײלוצסיוא יידעק ,נפ ייוק רא פ מו צ טיודּב ּפָארא נעמענ נוא נעײז

 םיוא נעמ טייב טלענ פא .טפארקיטּפיוה יד גרָאװעג מושעמוא טציא ןיא טלענ

 נשיוק נעמ נָאק טלעג ראפ .ימ רעכעלשטנעמ גופ גטקורָארּפ יילדעלא גוא עלא

 .| .ד ,נשטנעמ א גפיוק עליפא נעמ נָאק פלעג ראפ .טסליוװ וד סָאװ ,צלא

 טָאה סע רעװ ,מעד פא נטעּברא וִצ גכעלנעמראפמוא גא נשטנעמ א נעגניוװצ

 םאּב נעוװעג ןיא יוזא -- ,דרע יד נעװעג טפארק:טּפיוה יד ןזיא רעירפ ,טלעג

 'ד יא טפארק יד יא טאהעג פָאה רעד ,דרע טאהעג טָאה סע רע ;מושנגיײּביײל
 םלעג ראפ .?אטיּפַאק ,טלעג גרָאװעג טפארק:טּפיוה יד ןיא טציא גוא .טכאמ

 ;ָאטפוא טינ כאס גייק וטסעװ טלעג נָא .דרע טסליװ ןד לפיװ נפיוק געמ נָאק

 ערעדנַא רעדָא גולּפ א גפיוק ֹוצ סָאװראפ גייז טיִג סעװ סע :דרע טימ עקיפא
 ;ּפֶא ניוש ,סעריוכס עשיטָאטש עהעדנַא ײלרעלַא גוא רעדייקק ,יפ נפיוק ,גייצעג

 ;רַאפ רעציזאבמוג עֶלַא טינ ריש גבָאה טקעג בילוצ .גרעייטש גלָאצ גופ טדערעג

 ;לאה גנורינעד יד טכאמ ,טלעג גגירק וצ יידעק .קנאּב גיא רעטינ ערעיײז טצעז
 טכָאצ נוא טלעװ רעצנאג רעד ניא נריקנאּב אֹּב גוא נששנעמ עכייר אּב סעָאװ

 .רָאי א ?ּבור גענָאילימ רעטרעדנוה סעָאװלאה עקיזָאד יד ראפ נשנעצָארּפ

 א םעד גגעק רענייא עמָאכלימ עדליװ א עלא טציא גריפ טלעג ּבילוצ
 :אב רערעדעי ,נפיוקראפ רערעײט ,נפיוק רעקיליב כיז טימאב רערעדעי .גרעד

 ;פָארא ,עריוכס רעמ סָאװ גפיוקראפ ,נרעדנא מעד גגָאױצרעביא כיז טימ
 צאוּפַא גופ טרָא קיצניג א גרעדנא מענופ נטלאהאנסיוא ,זירּפ םועד גנָאלש
 נֹוא עכָאלעמלאּב ,םעניילק מעד ,נששנעמ עניילק יד ,דאירדָאּפ גקיצניג א רעדא
 טעניימעגלא נקיזָאד מעד ניא נעמעלא נפ רעדעווש סיוא טמוק ,רעױּפ מעניילק
 רעדָא רעכיוס כייר מעד רעטניח דעמַאט נבײלּב יז :טלעג ּבילוצ ?גנארעג
 ::עטש נּבעל ייז ,ורעזער םוש ניק פינ לָאמנײק נּבָאה יז .רעױּפ נכייר מעד
 רעדיוומעי אֹּב ,טייקירעװש רעדיוופעי אּב סיוא טמוק ייֵז ,נָאט םא גָאט נופ קיד
 ןםיוקראפ רעדָא ,סטוג-נוא;בָאה ?סיכ טצעל קָאד גצעזראפ וצ לאפ:קילגמוא
  טעּפאל יד גיא גיירא לָאמנײא יז גלַאפ .יפ-טעברא סָאד זײרּפ גקיטשינ א ראפ
 געניײז יז געװ גטלעז:נטלעז גיוש ןיא ,קינרעכּוװ א רעדָא םונעלאב א סעּפע וצ
 ריוש יײז גרעװ ?ייטנטסרעמ נוא ,סעשנעּפ יד גופ גגָאלשוצסיורא כיז כעיוקעב
 ..גויופ רעטרעדנוה גוא רעקילדנעצ נסילשראפ ראי סעדשי .טםרינוור גצנאגניא
 ;ייב-ררע מעד ּפָא גבינ ,סעקזייה ערעײז סעכָאלעמלאב גוא מירעוּפ עגיילק רעט
 :ראצראווש ,סעקארטאּכ ,רעמעּכראגניול גרעװ נוא עדניימעג רעד טסיזמוא קעל
 רעכייר נוא רעכייר צלא נרעוו רעדיװ נשטנעמ עכייר יד .רעיראפעלָארּפ ,רעטעב
 יד ניא טלעג נָא נעלמאז נשטנעמ עכייר יד .טלעג ראפ פמאק נקיזָאד מעד ניא
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 רָאנ םינ ביז נרעכייראּב יז נוא ,לּבור נענַאילימ רעטרעדנוה נוא גענָאילימ קנעּב
 ןיא סגיילעגניירא טרעוו סָאװ ,נרמערפ ףעק כיוא דָאנ ,טלעג גנייא רעײז ףא

 נשטנעמ עניילק יד סָאװ ,?בור רעטרעדנוה רעדָא רעקילדנעצ ערעײז ראפ .קנאכ

 נטנעצָארּפ יז נעמוקאּב ,סעסאקרָאּפש יד ניא רעדָא קנעּב יד ניא ניירא גגייל

 עקיזָאד יד נופ נכאמ םמידיגענ יד נוא ,לּבור נפא סעקעּפָאק ריפ רעדָא יירד
 .כוא רעײז גענָאילימ עקיזָאד יד פא נרעטיירבראפ ,נענָאילימ --- רעקילדנעצ

 .לבֹור נפא םעקעּפָאק קיצנאווצ נוא נעצ וצ טיפָארּפ געמוקאּב נוא צאז

 ץקיצניא סָאד זא ,נגָאז נטאהקָאמעדלאיצַאס רעטעּברא יד סָאװראפ טָא

 םורא זיב נטנוא נופ גרעדנע -- זיא סעלאד סקלָאפ מוצ פָאס א גכאמ וצ ?טימ

 ;} דר ָא נא נריפניא נוא עכולעמ רעצנאג רעד ניא סעקדנָארָאּפ עקיטציא יד

 :ןאבדרע עסיורג יד אב" נעמענּפָא :ה .ד ,עשיטסילאיצָאס א גנֹונ
 יד אב ,גדָאװַאז גוא גקירבאפ ערעייז נטנאקירבאפ יד אכ ,רעטיג עהעייז רעצ

 מופנגייא:ט אויר 8 רעיײז נטכינראפ ,גלאטיּפאק:פלעג ערעייז נריקנאּב
 רעצנאג רעד גיא קלָאפײטעּברא גנצנאג מענופ טנעה יד ניא יז נּבעגרעּביא גוא

 פינ געועטאּבעלאּב רעפעברא יד נופ ימ רעד רעּביא נלעװו טלמעד .עכולעמ

 נוא עפוג רעטעּברא יד רָאנ ,יס רעדמערפ נופ נּבעל סָאװ ,נשטנעמ עכייר יד

 נא ימ רעניימעגלא רעד נופ נטכורפ יד גלעװ טלמעד .עטלייװעגסיוא ערעייז

 :ןפעברא עלא סעוויוטעל נייג סענישאמ נוא נעגנורעסעבראפ עלא נופ גצונ יד

 סא לײװ ,רעכינ כָאנ נסקאוו םוטכייר סָאד טעװו טלמעד .רעטעּברא עלא ,עקיד

 נוא ,נטסילאטיּפאק יד פא יװ ,רעסעּב נשעברא רעטעּברא יד נלעוװ ניילא כיז

 ניז טעװ רעטעּברא יד אֹּב ענויאכ יד ,רעצריק נײז סעװ גָאט:טעּברא רעד

 .גשרעדנארעּביא רָאג כיז סעװ נּבעל צנאג רעײז ,רעסעּב

 נײק טינ ןיא עכולעמ רעצנאג רעד ניא סעקדנָאדָאּפ עלא גרעדנע רעּבָא
 נקידסענָאשקא תהא נננאפ כאסא ,ימ באסא נעמ פראד וצרעד .כאז עננירג

 *עיזואושזרוב עצנאנ יד ,רעמישננייא עלא ,נששנעמ עבייר עלא .פמאק
 נצנאג םעד גצישאב ֹוצ ,סעכיוק עלא טימ רעמיטכייר עריא נצישאב טעוו
 לײװ ,רעטילימ סָאד נוא סעקינוװַָאנישט יד נּבייהפוא כיז גלעוו ס אל ק נ כיי ר
 רעטעברא יד .סאלק נכייר םענופ טנעה יד גיא כיז טניפעג עפונ גנורינער יד

 סע רעװ ,נעמעלא נגעק נפמעק וצ שטנעמ נייא יוװ נסילשפיונוצ כיז נפראד

 :יראפ גוא נייקא נקינייראפ כיז נפראה רעטעּברא יד ;ימ רעדמערפ נופ טּבעל

 "ווא עלא גענווו סַאד -- עוואושורוב .רעמיטנגווא נא טסויה -- אושזרוב א *

 רענוולק א .רעמימננווא רעסיורג א טמסווה אושורוב רעסוורג א .נעמאזוצ רעמיטנג

 יצלא ויא סָאד םאיראטעלַארּפ נוא עוזאושזרוב .רעמיטנגיוא רענוולק א --- אושזרוב

 נבעל סָאוװ ,נשטנעמ ,עכעלגעטראפמוא גנא עץכיור ,רעטעברא נוא רעמיטנגווא ווו ,סגוו

 .סערוכס בולוצ ערעדנא ראפ נמץעברא סָאװ ,נשטנעמ נוא ,ימ רעדמערפ נופ



 611 טפאשמערָא רעשיפרָאד רעד וצ

 ס א? ק גייא גיא סאל ק?ר עט ע ּכ ר א גייא ניא עכעלנעמראפ:טינ עַלא נקינ

 .םאלק:רעטעּברא גראפ גנירג טינ נייז םעװ פמאק רעד .שאי ראטע לָארּפ

 / יד נופ נכָאצינ נטימ גקידנע טגנידאּבמוא כיז טעװ םמאק רעקיזָאד רעד רעּבָא
 נופ נבעל סָאװ ,נשטנעמ יד רעדָא ,עיזאושזרוב יד לייוו ,ראפרעדו ,רעטעברא

 -- סאלק:רעטעכרא רעד נוא ,קלָאפ לייט גנקיטשינ א נפערטאב ,ימ רעדמערפ

 --רעמישנגיא יד גנעק רעטעּברא יד .קלָאפ םעניא טייהרעמ עלאסָאלָאק א זיא
 | .רעטנזיוט גגעק גענָאילימ טייטאב סָאר

 טעד ראפ נקיניראפ גָא ניוש ביז גבייה דנאקסור ניא רעטעברא יד כיוא

 .ייטראּפ עשיטאהקָאמעדלַאיצַאס עשרעטעברא נייא יא טמאק .נסיורג גקיזָאד

 רעד ניפ כיז קידנטלאהאבסיוא ,םייהעג נקינייראפ וצ כיז טינ זיא סע רעווש יו

 עשיסור סָאד נעװ .גנוקינייראפ יד טסקאוו גוא כיז טקיטפערק כָאד ,ײצילַאפ

 כאז יד טעװ טלמעה ,טייהיירפ עשיטילָאּפ נפמעקסיוא כיז טעוװ רעבָא קלָאפ

 סיורָאפ קעווא מזילַאיצַָאס גופ כאז יד ,סאקקנרעטעברא םעד נקינייראפ גופ

 ;רא עשישטייד יד אב סיורָאפ טייג יז רעדיײא ,רעכיג כָאנ ,רעכיג כערע נא נָא
 | ,רעטעב

 פרָאד ניא רעטעּברא נוא רעמיטנגייא ,סעלאד גוא מוטכַײר 3

 גפסעק נליוו יז .גמארקָאמעדקאוצַאס יד גקיוו סע סָאװ ,טציא גסייוו רימ
 ניא נוא .סעלאד נופ קלאפ סָאד נעיירפאּב ראפ סאלק נכייר נצנאג םער גנעק
 בָאנ עליפא רעשפע רָאנ ,רעקינייװ םינ נאראפ סעלאה זרדנוא אּב ןיא םרָאד
 םעד נגעװ ,סעלאה רעשיפחָאד רעד ןיא סע סיורג יװ ,םעטש יד גיא יװ ,רעמ|
 נוא ,פרָאד ניא נעװעג ןיא סָאװ ,רעטעּברא רעדעי ;נדײר םינ ָאד רימ גנלעװ
 גוא טלעק ,רעננוה ,םיונ רעשיפרָאד רעד ננעװ טוג רעייז סײװ רעױּפ רעדעי
 .נּברוכ

 א טרעגנוה ,סערָאצ םרײל רע סָאװ נו פ ,טיג סײװ רעױּפ רעד רעבָא
 נרעװ רעטָאּפ טיונ רעקיזָאד רעד נופ לָאז רע יוזאיװ גוא ,טרינור טרעװ
 סע סָאװ גופ ,נייטשראפ צלא נופ רעירפ נעמ פחאד ,נסיוורעד וצ כיז סָאד יידעק
 נּכָאה רימ .פרָאד ניא יא טָאטש ניא יא םעלאד נוא םיונ רעדעי טמאטש
 עכעלגעמהאפיטינ יד ןא ,געזעג נּכָאה גוא טדערעג צרוק רָאג ניוש םעד נגעוו
 ,שיטָאטש יד טימ גקינייראפ ביז גפראד רעטעברא עשיפרָאד יד גוא םירעיוּפ
 :א ראפ סָאװ ,נסיוורעד רעשייוו כיז םראד עמ .קיגיײװ זיא סָאד רעּבָא .רעטעּברא
 .לעװ נוא ,רעמיטנגייא יד ראפ ,עכייר יד ראפ נײג טעװ סע פרָאד גיא מעליוא
 :רעד כיז םראה עמ .גמארקַאמעדלאיצַאס יד ראפ ,רעטעברא יד .ראפ --- רעכ
 נפ רענרע טינ גענָאק עכלעוו ,םירעוּפ עכלעזא כאסא גאראפ ןיא יצ ,גסיוו
 לָאז עמ בוא .ימ רעדמערפ גופ נכעל נוא לאטיפאק נכעלנָא רעציזאבשוג יד
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 :אד גגעוו נעיירעדייר מוש ניק טלמעד נלעוו--.גּכיילקרעדנאנאפ טינ ייונעג סָאד

 :ראפ טינ טעװטפאשמערָא עשיפרָאד יד נוא ,נעגנערּב טינ כאז ניק וצ סעק

 :ָאמש יד טימ נוא כיז נשיווצ נקינייראפ כיז פראד סע פרָאד גיא ר עו ניטש

 ;פ כיר א גייז לָאז סָאד זא ,יוזא גכאמ סָאד לָאז עמ י װ נוא רעטעּברא עשימ

 כיוא ,רעציזאּבטוג םעד צוכא ,נדאנּפָא טםינ רעיוּפ מעד לָאז סע זא ,דנוּב ר ע ק
 | .רעױּפ רעכייר רעד --- רעדורב רענעגייא רעד

 /יװ ,נָאפ קוק א טציא עקאט ךימ נלעװ ,גּביילקוצרעדנאנאפ סָאד יידעק
 יד ןיא סיורג יװ גוא ,פרָאד גיא רעציזאבטונג יד גופ טפאהק יד זיא סיוהג |

 | | ,םירעיוּפ עכייר יד נופ טפארק
 נלײטרוַא נעמ נָאק טפאהק רעײז גנעו ,רעציזאכשונ יד נופ גבײהנָא רימָאל

 :םאוורּפ גיא ײז ַאב כיז טניפעג סָאװ ,דחע לָאצ רעד טיול צלא ראפ רעירפ

 יא ,מיקָאלאבדהע עשרעיוּפ יא ,דנאלסור נשִיייײּפָארײא ניא גדרע עלא .םוטנגייא

 *ניטאיסעד נָאולימ 240 אּב טנכערעג ביז טָאה ,מוטנגייא נטאווירּפ ניא נדרע

 ץקיזָאד יד נופ .(רעדנוזאּב נגָאז גלעוו רימ עכלעװ נגעװ ,גדרע ענַאיזאק צוכא)

 יא .ה .ד ,מירעיוּפ יד נופ טנעה יד גיא כיז טניפעג גיטאיסעד נָאילימ 0

 עשרעױּפ נָאלימ 181 ,נםיוה גנָאילימ 10 רעכעה נופ טנעה יד

 יד גיא .ה .ד ,רעמיטנניא עמאווירפ יד גופ טנעה יד גניא גוא דרע מיקָאלאכ

 טנפעג ,סעילימאפ נָאילימ גבלאה א יװ רעקינײװ גופ טנעה
 נענעכערסיוא עליפא לָאז עמ ּביוא ןא ,סע טסייה .ניטאיסעד נָאילימ 109 כיז
 ;עד 19 וצ נעמוקעגסיוא עילימאפ רעשרעיוּפ ניא פא טלָאװ ,םינשברוד ניא
 .+איסעד 218 וצ רעמיטנגיא גנטאווירּפ א נופ עילימאפ גייא פא גוא ,גיטאיס
 כאסא כָאנ זיא דרע רעד נופ גנולייטראפ רעד ניא טייקכיילנמוא יד רעּבָא !גיט

 י .געזרעד דלאב גלעו רימ יװ ,רעקראטש
 ביז נעניפעג רעציזאב עטאווירּפ יד אב דרע . גישאיסעד נָאילימ 109 יד נופ

 טוסנגיא נטאוורפ ןיא .ה .ד ,םיוה םענופ טנעה יד ניא נָאילימ נּבי ז

 :שימ נײז טימ ראצ רעד .עיקימאפ רעשיראצ רעד נופ רעדילנטימ יד אּב
 :טוג רעטסערג עמאס דעד ,רעציזאכשוג יד נשיווצ רעטשרע רעד ןיא עכַָאּפ

 ;9 א ה א רעדייא ,דרע ר ע מ טגָאמראפ עילימאפ ניי א ,דנאלסור ניא רעציזאּכ

 נריטסאנַאמ נוא סרעטסיולק יד ,רעטײװ .סעילימאפ עשרעיּפ נָאילימ רעּב
 וד גקידײרּפ מיכָאלאג ערעזדנוא .דרע ניטאיסעד נָאילימ ס קעז אּב נּבָאה

 קראטש נווש גענייז דרע לָאצ רעד נגעװ גרעפוצ עהודרעטייו יוד נוא עלא וד *
 ןוא גרעפוצ עיונ רעמ נייק רעבָא .1878--1877 גרָאו יוד וצ נרעהעג ויז .טרעמלעראפ

 -ורעד גוא ,שינרעטמצנופ רעד נוא זיולב נטלאה כוז נָאק גנוריגער עשיסור וד .ָאמונ

 נגעו סעידעו עקיטכיר נוא עלופ פיונוצ נטלעז יוזא זדנוא אב נעמ טביוולק רעב

 .עכולעמ רעצנאג רעד נוא נמעליקלַאפ םעד
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 ,נטלאהעגנייא נייז נלָאז נוא מוטכייר כָאנ נגָאי טינ ביז גלָאז ייֵז זא ,מםירעיוּפ

 :ָאק א כיז ראפ גּבילקעגנָא רעקעש טימ נוא סעמע טימ יז נבָאה גיילא נוא

 | .דרע לָאצ עלאסָאֿ
 גוא םעטש יד אּב כיז טנכער גיטאיסעד נָאילימ ייװצ אֹּב ןיא כָאנרעד

 =לדנאה ענעדיישראפ אּב ליפיוזא טקנוּפ גוא (גדאסָאּפ) םיומשיי עשיטָאטש

 יד) דרע נימאיסעד נָאילימ 99 .סעינאּפמָאק נוא נטפאשלעזעג:עירטסודניא גוא

 / ,גגעװ טיײקבאפניא נופ ,נלעװ רימ רעּבָא ,91.008.848 --- ןיא רעפיצ עיונעג
 2מ גבלאה א יװ ,רעקינײ װ וצ גנרעהעג (גרעפיצ עקידכעלייק נעגנערב

 :ָאד רעד נופ טפלעה א .רעמיטנגיא עטאווירּפ סעילימאפ (481.998) גָאיל
 טָאה יז נופ עדעי ;רעמיטנגײיא עניילק רָאנ גענייז -- סעילימאפ לָאצ רעקיז

 -ולימ א גופ רעקינײװ נעמאזוצ עלא יז גוא ,דרע גיטאיסעד געצ גופ רעקינײװ

 ױע כע ה ערעדעי גבָאה סעילימאפ טנויופ 1צכעז גתא .גיטאיסעד גָא

 25ימ קיצכעז נוא םניפ ייז גּבָאה ?קאכאס ;דרע ניפאיסעד טנזיוט
 נבילקעגפיונוצ נענייז דרע גלָאצ עקידעריומ א ראפ סָאװ .ניט אי סע ד גָא

 ,םעד גופ כיוא נעז ֹוצ ןיא סָאד ,סרעציזאבחרע עסיורג יד נופ טנעה יד גיא

 גציזאב (024) סעילימאפ טנויוט גופ רעקינײװ סָאװטע סָאװ
 -וצ עלא ײז גא ,הרע ניטַאיסעד טנזיוט געצ יװ רע עדעי

 ?אפ טננױט גײא !ניטאיסעד גָאולימ קיצגַאװצ גוא נכיז נעמאז
 ,סעילימאפ עשרעּפ נָאילימ ייווצ ?פיוו ,ליפיוזא םקנוּפ םָאה םעילימ

 נשטנעמ נענַאילימ רעקילדנעצ נוא גענָאילימ ןא ,בעלדנעפשראפ ןזיא סע
 נֹוא סערָאצ נרײל קידנעטש גלע װ גוא נרעגנוה גוא סערָאצ גדײל נזומ

 ;עניפעג כיז גלעװ םנעה יד ניא מידינעג םנזיופ עכעלפע אּב נאמזלָאק ,נרעגנוה

 עשיכולעמ יד כיוא זא ,כעלדנעטשדאפ ןיא טע .דרע נלָאצ עקידעריומ עניוזא
 . :עי ןיב םעװ (גנוריגער עשיראצ יד עליפא נייז לָאז) גיילא גנוריגער יד ,טכאמ

 זןיא סע .רעציזאמררע עסיורג עקיזָאד יד אֹּב לקירטש גפא נצנאט טייצ רענ

 :נומ נוא נעמעװ נופ טינ טָאה טפאשמשערָא עשיפרָאד יד זא ,כעלדנעטשראפ

 םיז םעװ ,נקינייראפ טינ גיילא כיז םעװ יז גענאווזיב ,פליה נטראוו וצ גענאוו

 נטלפײיװצראפ ,נקידסענָאשקא נא ראפ סאלק ןייא ניא גסילשפיונוצ םינ

 | : ,סאלק נשירעציזאּבשוג נקיזָאד םעד נגעק םפמאק
 עליפא נוא) זדנוא אּב נשטנעמ כאסא רעײז זא ,נקרעמאּב נעמ פראה ָאד

 רעד םא קוק נקיטכיר ניק טינ רָאג נבָאה (נשטנעמ עטדליּבעג יד נופ כאטא
 ןיא דרע רעמ כָאנ ןא ,גגָאז ײז נעװ ,סאלק נשירעציזאּבשוג םענופ טפארק

 :עצײא עטכעלש עניוזא גגָאז -- טציא ניוש  ."עכולעמ , רעד אֹּב נאראפ
 רעד גופ .ה .ד) עירָאטירעט קעלייכ רעסיורג א טרעהעג --- רעוּפ גראפ רעכעג
 ::עג נענייז רעטרעװ עקיזָאד יד) ?עכולעמ רעד דנאלסור גיא (דרע רעצנאג



 עא

 מארגָארּפ נוא עיצאזינאגרָא וקיטקאט .דראגנאווא סלא ייטראּפ רעד ראפ פמאק 1 680

 -ָאפ רעד .(8 .ז ,8 רעמּונ ,"איטָאר איאנַאיצילָאװער, גנופייצ רעד גופ נעמ

 ,מרעהעג נבָאה יז .סָאװ נופ טָא נעמונעג ביז טָאה גשטנעמ עקיזָאר יד אב סע

 גָאילימ 190 דנאלסור נשיײּפַארײא ניא זהנוא אכ טרעהעג אנז אק וצ זא

 עקיזָאד יד זא ,גסעגראפ נּבָאה ייז רעּבָא .יוזא כעלקריוו זיא סָאד .ניטאיסעד

 טינ נצנאגגאא טאמיק נענײז דרע ניטאיסעד גָאילימ טרעדנוה נּבלאהרעדנַא |

 :ראניא ,נפָאצ נטײװ נפא רעדלעװ נוא נדרע עמע װקאּב נ יי ק

 אב .סעינרעבוג רעמרעּפ גנוא רעקטאיוו ,רעקצענָאלַא ,רעדגָאלַאװ ,רעקסלעגנאכ

 טציא זיּב נּבָאה סָאװ ,נדרע עניוזא זיולּב גּבילּבראפ נענייז ,סע טסייה ,אנזאק

 טָאה רעדיװ נדרע עמעװקאּב .,טפאשטריו רעד ראפ סגיופעג םינ נצנאגניא

 :אַּב עקיזָאד יד נא .ניטאיסעד נָאילימ 4 גופ רעקינײװ אנזאק

 ןיא לָאצ רעײז ּוװ ,עינרעּבונ רעראמאס יא ,?שָאמע?פ) נדרע ענַאיזאק עמעווק

 נקיליב רָאנ א ראפ מידיגענ יד עדנערא ניא ןצ נעמענ (סיורג סרעדנוזאּב

 ;נזיוט רעקילדנעצ וצ ,רעטנזיוט וצ נעמענ 'מידינענ יד .טשינ א ראפ זײרּפ

 כוטרעיוּפ מעד יז ייז גּביגעצ כָאנרעה נוא נדרע עקיזָאד יד ניטאיסעד רעט

 7 .רערעײט לָאמ ירד גיא

 :מעלש רָאנ נענייז ,דרע כאסא נאראפ זיא אנזאק אּב :גגָאז סָאװ ,יד ,גייג
 אֹּב נאראפ זיא נדרע עטונ כאסא ,כעלקריװ .רעױּפ נראפ רעּבענ:עצײא עמ
 ,(רעטנורעד כיוא כעלנעזרעּפ ראצ מאב גוא) רעציזַאבדרע עטַאווירּפ עסיורג יד

 טנעה ערעייז ניא עפונ אנזאק יד נטלאה רעציזאּבטונ עסיורג עקיזָאד יד נוא

 נרעוו נוא נקינייראפ נענָאק טינ ביז םעוו מפאשמערָא עשיפרָאד יד גאמזלָאק נוא

 "עכולעמ, יד טעװ גנאל יוזא ,טפא-ק עקידנעָארד א גנוקינייראפ ריא כרוד

 עמ גוא .סאלק נשירעציזאבטוג טאב רעניד רעײרשעג א נכיילבראפ דעמָאט

 טאמיק געװעג רעציזאבטוג גענייז רעירפ :;סָאװ טָא כָאנ נסענראפ טינ םראה

 אב) רהע עסאס א נאראפ כא טציא ןיא עקילעדא יד אב .עקילעדא זיולב

 גָאילימ 78 טנכערעג 1878--1877 גרָאי יד ניא ביז טָאה עקילעדא טנזיופ 5
 רעיײז .לאטיּפַאק ,טלעג גרָאװעג טציא זיא טפארקיטּפיוה יר רעבָא .(גיפאיסעד

 טכעלגעמראפ יד נוא מירכָאס יד טפיוקעגנָא ביז גֹּבָאה דרע כאסא רעײז נוא

 יד גּבָאה (1892 ןיּב 1808 נופ) רָאי קיסיירד יד ראפ זא ,טנכער עמ .טירעיוּפ

 סקעז פא (טפיוקעג רעדיא ,רעמ טפיוקראפ .ח .ד) דרע גרָאלראפ עקילעדא

 גבָאה רעגריב:נרע יד נוא םירכָאס יד גוא .?בור גָאילימ סעּפע טימ טרעדנוה

 2רָאד ערעדנאג נוא אנזאק ,מירעיוּפ יד .לּבור נָאילימ 200 פא דרע נּברָאװרעד

 נטסָארּפ גופ נשטנעמ יד גמוריגער רעזדנוא טפור סע יװ) "רעגיווונייא עשיפ

 .גּבָאה ("מוקילבוּפ םענייר, גוא "נלערייא, םעד נופ דיישרעטנוא פלא ,דנאטש

 - וצ גנפיוק רָאי סעדעי זא ,סע טסייה .לּבור נָאילימ 800 ראפ דרע .נּברָאװרעד
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 גיא 6 מםוטנגיא נטאוירּפ ניא דרע כיִז ראפ דנאלסור צנאג גניא םמירעיופ יד

 .לּבור נָאילימ 10 םא טינשברוד

 :ָאצ נרײק ענײא :ענעדײשראפ נאראפ :ענייז םירעוּפ ןא ,סע טסייה
 רעמ צלא נרעװ סע ןא ,סע טסייח .בייר גרעוו ערעדנא יד ,נרעננוה נוא סעד

 גטלאה נלעוו עכלעוו ,רעציזאטבסוג יד וצ כיז נעיצ עכלעו ,םירעיוּפ עכייר עניוזא

 עכלעוו ,טפאשמערָא עשיפרָאד יד נוא .רעפעּברא יד נגעק עכייר יד נופ דאצ םעד

 נָאפ טבארט א טוג פראד ,רעטעּברא עשיטָאטש יד טימ נקינייראפ כיז ?יװ

 =וּפ עכײר עניוזא כאסא נאראפ ןיא יצ ,נביילקרעדנאנאפ םראד ,םעד נגעוו

 ןּבָאה רימ נפראד דֹנוּב א ראפ סָאװ נוא טפארק רעייז זיא סיורג יװ ,מירע

 גנעװ טנַאמרעד םטציא נּבָאה רימ .טפארק רעקיזָאד רעד נגעק נפמעק וצ

 ןּבָאה רעּבעג:עצײיא עטכעלש עקיזָאד יד ,םירעיוּפ יד ראפ רעּבעגנעצײא עטכעלש

 -נֹוּב רעקיזָאד רעד .דנוב א נאראפ ניוש ןיא םירעיוּפ יד אּב :ננָאז ןצ ּביל
 .טפארק .עסיורג א זיא---עדניימעג יד ,טפאשלעזעג;פרָאד יד ,עדניימעג יד--זיא

 ,ה ,ד) ,עיצאזינאגרָא יד ;םירעוּפ יד גנע טפעהאּב גנוקינייראפ:עדניימעג יד

 ,ה ,ד) לאסָאלָאק ןיא סוטרעױּפ-עדנימעג מענופ (דנוּב רעד ,גנוקינייראפ יד

 י - .טעמענוצמורא טינ ,סיורג רָאנ

 ;:טטנעמ עטוג שטָאכ .עסיימנעּבַאּב א ןיא סָאד .קיטכיר שינ זיא סָאד

 נלשװ רימ ּביוא .עסײמײעּבַאּב א כָאד זיא סָאד רעּבָא ,פכארשע'נסיוא יז נּבָאה

 ךנֹוּב םענופ כאז יד ,כאז רעזדנוא גכאמ עילאק רָאנ רימ גלעוו ,נרעה סעסיימ
 רעדעי לָאז .רעפעברא עשיטָאטש יד טימ טפאשמערָא רעשיפרָאד רעד גשיוװא

 :עדניימעג יד כעלנע ןיא יצ :כיז םודא נָאט:קוק א טוג רעניווונייא רעשיפחָאד
 -עד נופ דנוּב א םא טפאשלעזעג עשרעױּפ יד כעלנע ןיא יצ ,גנוקינייראפ
 ןומ נכעל סָאװ ,יד עא ננעק ,מידיגענ על א גנעק גפמעק וצ טפאשמערָא

 ניא ,םרָאד נדעי גיא .כעלנע נייז טינ נָאק נוא בעלגע טינ ,גינ ?יפ רעדמערפ

 :עױּפ עטמערָאראפ כאסא ,סעקארטאב כאסא גאראפ זיא טפאשלעזעג רעדעי

 נפיוק נוא סעקאדסאב ניילא נטלאה עכלעוו ,םידינענ נאראפ גענייז סע נוא ,מיר

 ,נשטנעמ עכעלטפאשלעזעג ביוא נעניײז םיריגענ עקיזָאד יד ."קיּביא םא, ררע ביז
 ;ןא .טמארק יד גענייז ייז לײװ ,טפאשלעזעג רעד ניא לדער סָאד גריפ יז גוא

 גיא ,מידיגענ ניײגנירא גלָאז סע נכלעוו ניא ,דנוּב אזא רימ גפראה נעד יצ

 נּכָאה נפראד רימ .טינ נטולכאפ ?מיריגענ יד ?דער סָאד גריפ גלָאז סע גכלעו
 רעשידנימעג רעד ןא ,טסייה סָאד .מידינענ יד נגעק גפטעק וצ דנוּב א

 .םינ נצנאנניא זדנוא ראפ גיױפ דנוכ
 ,גשטנעמ עניוזא נופ רָאנ דנוב א ,דנוב גקיליוװירפ א גבָאה גפראד רימ

 ;רא עשיפַאטש יד טימ נקינייראפ כיז נפראד יז זא ,נענאטשראפ נּבָאה סָאװ
 רענַאיזאק א רָאנ ,דנוּב רעקיליװירפ ניק ינ זיא רעּבָא עדניימעג יד .רעמעּב
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 ראפ נטעברא סָאװ ,נשטנעמ יד טינ ניירא געיינ עדניימעג רעד ניא ,דנוּג

 עדניימעג רעה ניא .מידיגענ יד נגעק נפמעק נעמאזוצ נליװ סָאװ ,מידיגעג יד

 יד ?ײװ ,ראפרעד רָאנ ,נליו רעײז םיול טינ- ,נשטנעמ ײלרעלא .ניירא געייג)

 :ָאד םעד פא טעבראעג ,דרע רעקיזָאד רעד םא טכעלעג גבָאה ערעײז גרעטלע

 :לעזעג רעקיזָאד רעד וצ יז טָאה עווטסלאשטאנ ?ײװ ,ראפרעד ,דעציזאבמוג נקיז
 יירפ םירעוּפ עמערָא יד טינ נענָאק עדניימעג רעד נופ ,נּבירשעגוצ טפאש
 נדמערפ א ײרפ נעמענירא םינ יז גענָאק עדנימעג רעד גיא ;נטערטסיורא

 נֹוא ,טסָאלָאװ רעדנא גא וצ גּבירשעגוצ טָאה ײצילָאּפ יד נעמעװ ,נשטנעמ

 רימ ,ניינ :ָאד רָארג נּבָאה -עשפע נפראד ,דנוּב רעזדנוא ראפ ,ךרימ נכלעוו

 נשטנעמ:טעּברא נופ ןיולּב דנוּב גקיליװירפ א ,דנוּב רעדנא נא רָאג גפראד

 .ימ רעדמערפ נֹופ טּבעל סע דעװ ,עלא נגעק נפמעק ֹוצ םירעיוּפ עמערַא נוא

 .טפארק א נעװעג זיא עדניימעג יד געװ ,נפייצ יד ניוש גנענייז קעווא גנאל

 א געװעג זיא עדנימעג יד .גמייצ עקיזָאד יד כיז נלעװ נרעקמוא טינ גוא

 טעקארטאּב גייק נעװעג טינ טאמיק ןיא מירעױּפ יד נשיווצ נעװ ,טפארק
 ,טסנידדאפ א כָאנ דנאלסור צנאג רעביא םורא נעלנַאװ סָאװ ,רעטעּברא גוא

 א גיא טָאה נעמעלא נעוװ ,םידיגעג ניק כיוא נעװעג טינ טאמיק ןיא סע נעװ
 ןיא טציא רעֹבָא .רעמישנגיבײל רעד צערָאּפ רעד טקירדעג סָאמ רעכיילג

 :טימ עליפא ביז נשיווצ גפמעק טלעג ּבילוצ ,טלעג גרָאװעג טפארק:טּפיוה יד
 נבָאה סָאװ ,מירעיוּפ יד ..סעייכ:ביור נופ רעגרע טינ עדניימעג גייא גופ רעדילנ

 כָאנ עדנײמעג רענענײא רעייז נופ רעדילנטימ יד נּביױראּב נוא נקירד ,טלעג

 גערנײמעג גייק טינ נגּבָאה רימ נפראה טציא .רעציזאּבשוג רעדנא נא יװ ,רעמ

 גפ טכאמ רעד נגעק ,טלע ג גופ ט בבא מ רעה גננעק דנוּב א רָאנ ,דנוּב

 עכעלגעמהאפטיג גוא סעקינשאּפערָאה עשיפרָאד עלא נופ דנוּב א ,לאפיּפאק
 :'פרָאד רעצנאג רעד גופ דנֹוב א ,נטפאשלעזעג- ענעדיישראפ נופ מירעיוּפ

 ;אֹּבשוג יד נגעק גפמעק ןצ רעטעּברא עשיטַאטש יד טימ טפאשמערָא רעש
 .סָאמ רעכיילג א גיא מירעיוּפ עכייר יד גוא רעציז

 עמ .נעזעג רימ נּבָאה ,רעציזאקטוכ יד נּבָאה סע טפארק א ראפ סָאוװ
 ראפ סָאװ גוא מירעיופ עכייר כאסא נאראפ זיא יצ ,נָאשפ קוק א טציא םראד

 / ,ײז גבָאה טפארק א

 .רעד םיל טלייטרּועג רימ נבָאה ,רעציזאּבמוג יד נופ טפארק רעד נגעו

 :עלאּב רעציזאּבפונ יד .ייז אֹּב דרע לָאצ רעד טיול ,רעטיג ערעייז גוט סיורג

 רעבירעד .יירפ יז גפיוקראפ נוא גפיוק ייז ,דרע רעייז רעביא יירפ נעװעטאב

 אב דרע לָאצ רעד טול גליײטרוא יונעג רעײז טפארק רעײז גנעוװ נעמ נָאק
 וצ ירפ טכער ניק טינ טציא ןיב ןדנוא אב כָאנ גכָאה רעבָא מירעיוּפ יד .יײז

 ,ענעגײּבײל בלאה ײז ןּבײלּבראפ טציא זיּב ,דרע רעיײז רעּביא נעװעטאּבעלאב
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 רעד בגנעװ נלײטשרוא טינ געמ נָאק רעּבירעד .עדניימעג רעייז ֹוצ גדנובעגוצ
 .ײז אֹּב מיקָאלאכרהע עשרעיופ לָאצ רעד טיול םירעוּפ עכייר יד נופ טפארק

 ייז :םיקָאלאכדרע עשרעיוּפ ערעײז פא םינ -עשאסינ נרעװ םירעיוּפ עכייר יד

 גסאוורפ רעײז ניא .ה ,ד) "קיּביא םא, כיוא גפיוק ,דרע כאסא גפיוק
 אב יא נפיוק יז ,(עדנעהא ניא נעמענ ייז .ה .ד) "נרָאי פא, גוא (מומנגײא

 סע רעװ ,מעד אֹּב ,רעױּפ מעד רעדורּב מענעגיא םמאּב יא ,דעציזאּבטוג יד

 :נערא ניא קעלייכדרע נייז טיונ סיוא ּפָא טיג סע רעוו ,דרע יד קעוװא טפראוו

 עלעטימ ,עכײר יד גלײטוצּפָא רעּבירעד נייז טעװ צלא נופ רעקיטכיר ,עד |
 :רעפםליפ א .ײז אּב דהעפ לָאצ רעד טל םירעיוּפ עכעלנעמראפ:טינ נוא

 טלַאה רע בוא ;רעױּפ רעכײר א --- קידנעטש טאמיק ןיא רעױּפ רעקיד
 ןיא דרע ננא ,כאסא ייזראפ כיוא טָאה רע ןא ,סע טסייה ,יפ:פעּברא כאסא

 :אֹז נוא רע טָאה טלעג נוא ,נײלא קעלייכדרע מעד צוכא ,נארהאפ מיא אב

 צנאג גיא זיא ?םיוו ,נסיוורעד וצ כיֵז טייקכעלנעמ א דימ נּבָאה בָאנ וצרעד ,סאּפ

 (זאקוואק םיג ,ריביס טינ קידנענעכער םינ ,דנאלסור שִיײּפָארײא) דנאלסור

 ,נסעגהאפ טינ םראד עמ זא ,כיז טייטשראפ .םירעיוּפ עקידרעפליפ אראפ
 ערעדנוזאב גיא ;טינשברוד גיא רָאנ גדייר געמ גָאק דנאקסור צנאג גגעװ זאא

 נּכעל ,לשַאמעל .נרייש-עטנוא כאסא רעײז גאראפ ןיא סעינרעּבוג נוא גדזעיוא

 םָאװ ,רעטעּבראדרע םירעוּפ עכייר עניוזא נאראפ לָאמטפָא גענייײז טעטש יד

 נא ,יירענפרעג רעראּבניול טימ כיז נעמענראפ ענייא .דרעפ קינײװ רָאג נּבָאה

 .כלימ טימ נעלדנאה גוא ,סעמייהעּב באסא רעּצָא ,דרעפ קינײװ גטלאה ערעד
 .ייראּב גרעװ סָאװ ,מירעיוּפ עניוזא כיוא גאראפ גענייז דנאלסור ניא מוטעמוא
 ;נּפיורג ,כעלרָאװאמלײא נכאמ ײז :רעכסימ נופ רָאנ ,ררע רעד פא טינ טרעכ
 -עייז נָאק ,םרָאד גיא טניוװ סע רעװ ,רערעדעי ,גדָאװאז ערעדנא נוא נלימ
 ;פדאה רעּבָא רימ .נָאיאר ניא רעדָא פרָאד ניא ביז אב מירעיוּפ עכייר יד םוג
 ןיא סיורג יװ ,דנאקסור צנאג ניא עגיוזא נאראפ גענייז לפיוו ,גסיוורעד כיז
 טימ טינ ,רעשפע םא סינ גייג לָאז רעױּפ רעמערָא רעד יידעק ,טפארק ד-עײז
 טנירפ ענייז סיוא נעעז יװ ,גסיוו יונעג לָאז רע רָאנ ,נניוא עגעדנובראפ גייק

 .טניפ ענייז סיוא געעז יװ נוא
 נענייז סָאװ ,מירעיוּפ כאסא גאהאפ ןיא יצ ,נָאפ קוק א ךימָאל ,טָא זיא

 עשרעױּפ ?קַאכאס ןא ,טגָאזעג גיוש נבָאה רימ .ררעפ טימ םערָא גוא כײר
 ןיא דרעפ ?קאכאס .נָאילימ נע צ מורא דנאלסור ניא נעמ טנכער גפיוה
 נצרעפ ראי א טימ) גָאילי מ גצ םו פ אב נאראפ כעלניישראוו טציא יז אב
 טסייה .(רעקינייװ גרָאװעג זיא טציא רעּבָא ,נַאילימ נצעּביז געוװעג זיא קירוצ
 .ררעפ נצ פו פ ןצ נפיוה גע צ עדעי פא סיוא טמוק םינשכרוד ניא זא ,סע
 ,לָאצ עסיורג גייק טינ ,ענייא סָאװ ,נירעד טײטשַאב עסיימ עצנאנ יד רעבָא



 מארגָארּפ גוא עיצאזינאגרָא וקיטקאט .,דראגנאווא סלא ייטראּפ רעד ראפ פמאק }1 684

 רָאנ רעדָא נבָאה ,כאסא רעיײז ייברעד ניא ,ערעדנא גוא ,דרעפ כאסא נבָאה

 ;ינגײװ טינ גנאראפ ןיא םירעוּפ עקידרעפנָא ,קינײװ רעדָא ,טינ גצנאגניא

 גאראפ ןזיא נָאילימ נכקאה א טימ ײרד אב נוא ,גָאילימ ײר ד נופ דעק

 :ראפטינ רעדָא ,עטריגיורנצנאנניא רָאנ רעדָא גענײז סָאד .עקירדור ע פני א

 גאראפ נענייז עניוזא .טפאשמערָא עשיפרָאד יז נפור רימ .םירעיוּפ עכעלנעמ

 !למירד ײװצ טא מיק .ה .ד ,נעצ גופ נָאילימ נבל אה א טימ םקעז
 .ם:טעברא רָאֹּפ נײא וצ גכָאה עכלעו ,מירעיוּפ עקעטימ יד געײג כבָאנרעד

 ריפ אּב נבָאה יז נוא נפיוה נָאילימ ײװ צ א 3 גאראפ ןיא םירעיוּפ עניוזא

 רַאּפ ֹוצ יװ ,רעמ נבָאה עכלעוו ,מירעיוּפ עכייר יד נעייג יז כָאנ .דרעפ גָאילימ

 נפוה גָאילימ נּבלאהרעדנָא נאראפ ןיא מירעיוּפ עניוזא ,יפ:טעּברא

 נא זא,טסײה סָאד *.דרעפ נָאילימ נבלאה א טימ גּביז נּבָאה ײז רעבָא
 רער גופ טפלעה א|כיז טניפעג טנעה יד ניא נפיוה קעלייכטסקעז גייא אֹּב כערע

 יה .דרעפ לָאצ רעצנאג

 טפארק רעד גנעװ נלײטרוא יונעג צנאג רימ נענָאק ,סָאד נסייוו רימ זא

 גיא :כאס גײק טינ רעײז ײז גנענייז לָאצ רעד גיא .םירעיוּפ עכייר יד נופ

 גביילקנֶא ביז יז גלעוו גטסָאלָאװ ענעדיישראפ ניא ,נטפַאשלעזעג ענעדיישראפ

 עקינײװ עקיזָאד יד רעּבָא .נפיוה טרעדנוה ערעי ףפא קילדנעצ ייווצ---רענייא

 ;םור צנאג גיא סיורא עקאט כיז טזײװ רעּבירעד .עכייר עמאס יד גענייז נפיוה

 :עּביא עלא אב ?פיוו ,דרעפ ליפיוזא טקנופ טאמיק נאראפ ןיא ײז אֹּב זא ,דנאל

 פאמיק ייז נּבָאה נעייזראפ כיוא זא ,םע טסייה .נעמונעג נעמאזוצ טירעיוּפ עקיר

 טיורּב םיונוצ געמענ םמירעיוּפ עניוזא .נעייזראפ עשרעיופ עלא נופ טפלעה א

 כַאסא נפיוקראפ יז .סעילימאפ ערעייז ראפ נפראה יז רעדייא ,רעמי כאסא

 ---צלא נופ רעמ רָאנ ,כיז נרענרעד וצ םא רָאנ םינ טיורּב רעד טגיד ייז טיױרּכ

 ,םינשברוד ניא נרעפוצ וד ָאד געמענ ריפ זא ,לָאמ א כָאנ רעביא נרעזאב רומ *

 ,נָאולומ נבלאהרעדנָא טקנוּפ טינ נאראפ זוא םמירעווּפ עכוור זא ,נווז גַאק .פערעעד

 -ומ ייוװצ עלופא רעדָא ?טרעפ יורד טומ נָאולומ א רעדָא לטרעפ א טומ גָאולומ א רָאנ

 וא ,כאז וד ָאד טיוטשאב גורעד טינ .קעליכ רעסוורג נווק טינ נווש זיא סָאד .נַאול

 לָאז עמ זא ,נורעד רָאנ ,טנויוט טרעדנוה רעדָא טנזיוט עדעו גענעבערסווא לָאז עמ

 עגאל וד ווא יוװ ,מירעיוּפ עכייר יד נופ טפארק וד ווא סיורג ווװ ,נווטשראפ רַאלק

 טונ בוז לָאז עמ זא ,טנוופ וד נוא טנוורפ יד נעמוטשאּב גענַאק לָאז עמ וא ,ערעייז

 :סוװרעד יז יוונעג רַאנ ,רעטרעװ עטסוּפ רעדָא סעסיומ-עבָאב וולרעלא טימ גראנּפָא

 ' .עביור יד גופ עגאל יד רעדנוזאב יא טפאשמערַא רעד נופ עגאל וד יא

 וצ נוא טסָאלָאוו ניוז וצ גקוקוצ טוג כיז .קונשאפערָאה רעשיפרָאד רעדעי לָאז

 וא ,רעקיטכיר א ויא נבשועכ רעזדנוא זא ,נעזרעד רע טעוװ .נטסָאלָאװ עשינוובש וד

 גפיוה טרעדנוה עדעו נופ :געמוקסוורא !ווזא עקאט םטוטעמוא טעװ טונשכרוד נוא

 -ווַּפ עלעטימ ייווצ קילדנעצ א ,עכיור קילדנעצ ויווצ ,לופ נעוו ,רָזִנּווא נאראפ זוא

 . .טפאשמערָא -- גענווז עקורעבוא עלא בוא ,םורע
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 2גײֿ יז .שלעג נעלמאז נענַאק מירעיוּפ עניוזא ,טלעג גגירק וצ ,נפיוקראפ וצ פא

 ךרע כיז נפיוק ייז .קנעּב יד ניא גוא סעסאקרָאּפש יד ניא טלעג סָאד גיירא

 נפיוק סע דנאפסור צנאג ניא דרע ?פיװ ,טגָאזעג גיוש נּבָאה רימ .מוטנגייא גיא

 :ייװ עקיזָאד יד וצ ניירא נלאפ נדרע עלא יד טאמיק ;מירעױּפ יד רָאי סעדעי

 טינ גטכארט וצ סיוא טמוק טפאשמערַא רעשיפרָאד רעד .מירעיוּפ עכייר עקינ

 םא עליפא טקעלק ייז .כיז נּבעלוצכרוד יװ ,מעד נגעוו רָאנ ,דרע גפיוק גגעוו

 רעּבירעד .דרע נפיוק בופ טדערעעּפָא ניוש ,שינ םלעג נייק לָאמטפָא טיֹורּב

 געמוקאּב טפלעה רעדנוזאּ 10* קנאּב רעשרעיוּפ רעה נוא לאלכיבוקנעּב עלא ןיא

 ראנ סָאװ ,נששנעמ לָאמוצ נרעכיזראפ סע יװ) מירעוּפ עלא טינ לאקק דרע

 רעקיטשינ א זיולּב רָאנ ,(סעקשעמעל עסיורג רָאג ניוש רעדָא רעיופ םעד ּפָא
 ;ױּפ םעד נגעװ סעמע מעד טינ נגָאז רעּבירעד ,עכייר יד זיולּב ,מירעוּפ לֶָאצ
 רימ עכלעו ננעװ ,סרעוּפ םעד רעכעגנעצײא עטכעלש ענעי דרע נפיוק נשרע

 רעּבירא טסילפ טשרעמילק דהע יד זא ,גגָאז ײז נעװ ,טנַאמהעד ניוש גּבָאז

 נכעלגעמראפטינ םוצ .ח.ד ,טעּברא רעד וצ .טעּברא רעד וצ לאטיּפאק םענופ

 מלָאצ דרע ראפ?ייװ ,נסילפרעּבירא טינ לָאמנײק ררע יד נָאק ,נשטנעמ:טעּברא
 .טלעג עקירעּביא גייק םינ לָאמנײק רָאג טָאה טפאשמערָא יד נוא .טלענ נעיכ

 ,לאטיּפאק מוצ ,מירעיופ עקיטלעג ,עכייר יד וצ רָאנ רעּבירא טסילפ דרע יד

 א נריפ םראד טפאשמערָא עשיפרָאד יד עכלעוו ננעק ,נשפנעמ עניוזא ֹוצ רָאנ
 .רעטעברא עשיטַָאטש יד טימ דנוב ניא פ מ אק

 עקאט ײז רָאנ ,קיביא םא דרע נפיױק ײז רָאנ טינ מירעיוּפ עכייר יד
 ּםָא נגָאלש ייז .דרע גרידנערא יז ,נרָאי פא כיוא דרע צלא נופ רעמ ּפָא נעגניד
 ,םִא .נקריצאבײדרע עסיורג ּפָא נעגניד ,טפאשמערָא רעשיפרָאד רעד אֹּב דרע יד

 (רעדארגָאניטנאטסנָאק) עינרעּבוג רעװאשלָאּפ נופ דזעיוא גייא גיא ,לשָאמע;
 .טירערּפ עכײר יד טרידנערא נכָאה סע דרע לפיו ,טנכערעגסיוא נעמ טָאה
 ירד וצ טרידנערא גכָאה סָאװ ,עניוזא ?נזיוועגסיורא כיז טָאה עשז סָאװ זיא
 ייװצ ןצ ?קאכאס ,קינייװ רָאנ געוועג זיא ,םיוה א פא ניטאיסעה רעמ נוא קיס
 ניא נעמונעגוצ נּבָאה מידינעט עקיזָאד יד רעּבָא ,נפיוה נצפופ עדעי נופ גפיוה
 גדעו פא נוא ,דרע רעטרידנערא רעצנאג רעד גופ טפל ע ה א טנעה ערעײז
 טָא רעדָא !דרע עטרידנערא גיטאיס עד 78 וצ נעמוקענסיוא זיא דיגָאנ
 :ראפ נּבָאה עכייר יד ?פיװ ,טנכערעגסיוא נעמ טָאה עינרעּבוג רעשירוואפ גיא
 רעצנאג רעד כרוד שםרידנערא נּבָאה םירעוּפ יד סָאװ ,דרע רעד נופ טּפאכ
 -ינענ יד זא ,נזיועגכיורא כיז סָאה .אנזאק אּב ,זייװעדניימעג ,עדניי מע ג
 ראפ נּכָאה נפיוה קעליײיכטפניפ גײ א לקאכאס נפערטאּב ַײז סָאװ ,מיד
 ךרע יד ,דרע רעטרידנערא רעצנאנ רעד נופ ?טרע ס ײרד טּפאכראפ כיז
 ,טידיגענ עקיגיײװ יד זיולב נּבָאה טלענ גוא ,טלעג נטיול מוטעמוא נעמ טלייט



 מארגָארּפ גוא עיצאזינאגרָא ,קיטקאט .דראגנאווא סלא ייטראּפ רעד ראפ פמאק 41 6

 עמ .ניילא מירעיוּפ יד עדנערא ניא ּפָא טציא גביג דרע כאסא ,רעמייוו
 ָאטיג ,יפ גייק ָאטינ ןיא סע ?ײװ ,רַאפרעד םמיקָאלַאכדרע עשרעוּפ יד טפראוו

 טימ טציא וטסעװ טלעג נָא .טפאשטריװ יד נריפ וצ סָאװ םימ ָאפינ ,עירז נייק

 רעראמאס ,דזעיוא רעקסנעזוָאװָאנ ניא ,לשָאמעל .גָאטפוא םינ רָאנ עלימא דרע

 ביוא לָאמא נוא רענייא גפיוה יירד עדעי גופ מירעיוּפ עכייר יד אּב זיא ,.ּבוג

 רעײז גיא םיקָאלאכדרע עשרעיוּפ עדנערא ניא נעמענ ,ײווצ

 עדנערא ניא ּפִא נֹּביִג סע נוא ,טפאשלעזעג רעדמערפ יא ניא רעדָא רענעגייא

 .ּבוג רעשירוואפ רעד ניא .עקידרעפנייא יד נוא עקידרעּפנָא יד םיקָאלאכדרע יד

 :וּפ קע ליײכטי ר ד רעצנאג אמיקָאלאכדרע עשרעיוּפ יד עדנערא גיא ּפָא םינ

 עלא נופ קעל ײ כטר ע פ א עדנערא ניא נבעגענּפָא טרעװ סע ,נפיוה עשירע

 נקיזָאד םעד נופ נֹוא .ניטאיסעד נָאילימ ?טרעפ ַא ,מיקָאלאכררע עשרעיופ

 :טפניפ יירד) ניטאיסעד טנזיופ קיצפופ םרעדנוה גיירא טלאפ נָאילימ ?טרעפ

 גוט יצ ,רעדיװ רימ געעז ָאד !מירעוּפ עכייר יד גופ טנעה יד גיא (קעלײכ
 רעשיפרָאר רעד גיא .עדניימעג יד ,דנוּבנעדנײימעג רעד טפאשמערָא רעד ראפ

 נּבָאה נפ-אד רימ נוא .טפארק יד טָאה רעד ,טלענ טָאה סע רעװ ,עדניימעג

 .סעדניימעג יילרעלא נופ מפאשמערָא רעד נופ דנוּב א

 דײר יד כיוא םירעיוּפ יד ּפָא גראנ ,דרע נפיוק םעד עײנגענעּב יו טקנוּפ

 עטמוקלופראפ ערעדנא ײלרעלא נוא סעקטאשז ,גנולּפ נםיוק גקיליּב נגעוו

 :לופראפ :טגָאז עמ נוא גלעטרא ,נדאלקס עקסמעז טריזינאגרָא עמ .גיצעג
 עג רָאנ ןיא סָאד -- .עגאק סמוטרעייּפ מעד נרעסעבראפ גלעוו גייצעג עטמוק

 רעד וצ נוא ,עכײר יד וצ רַאג גָא געמוק גייצעג ערעסעב עֵּלַא יד .יירעראנ

 גופ סע טכארט רעװ .נָא טינ גצנאגניא רָאנ טאמיק יײז נעמוק טפאשמערָא

 םעד םליה , אזא עצנאג יד {נּבעל גפא ניײז שטָאב לָאז ,םעקטאשז נוא ננולפ

 ?טערָא עסאס רעד גוא .טינרָאג רעמ נוא עכייר יד פליה א ןיא 'ימוטרעיופ

 וטסעוו --- ,נוװרעזער גייק טינ ,יפ גייק טינ ,דהע גייק טינ טָאה עכפעוו ,טפאש

 ;על ,טָא .רעקיליּב גייז גלעוו גייצעג ערעסעּב יד סָאװ ,שימרעד :נפלעה םינ

 עלא טנכערעגסיוא נעמ טָאה עיגרעּבוג רעראמאס נופ דזעיוא נײא ניא ,לשַאמ

 ביז טָאה .מירעּפ עמערָא יד אֹּב גוא עכיײר יד אּב גייצעג עטרעסעּבכראפ
 עמאס יד אֹּב .ה .ד ,נפֹוה קעלײכטפניפ ײא אּכ זא ,נזיוועגסיורא

 עטרעסעבראפ עלא גפ ?טרעפ ירד טאמיק נאראפ ןיא ,עכעלגעמראפ

 . ל?קאכאס ןיא ,גפיוה ט פ ? ע ה א אֹּב ,רעדיוו טפאשמערָא רעד אּכ גוא ,גייצעג

 גיא ןיא עקידרעפנייא נוא עקידרעפנָא .ק ע ? יי כט'קי ס יי ר ד נ יי א גאראפ

 28 לָאצ רעצנאג רעד תפ נפיוה סנזיױט געצ גאראפ דזעיּוא נקיזָאד מעד

 :ראפו ג ביז נאראפ מורא נוא מורא זיא טנזיוט 10 עקיזָאד יד אֹּב גוא ;טנזיופ

 עלא אב גייצעג עטרעסעּבראפ 8,724 לָאצ רעצנאג רעד נופ גייצענ עטרעסעכ
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 סיורג יװ טָא -- 9.794 נופ גייצעג נּביז .דזעיוא נצנאג םעניא גפיוה עש' רעופ

 ;ראפ עלא יד גיא טפאשמערָא רעשיפרָאד רעד נופ קע?ײכ רעד זיא סע

 ;ךיינש גוא גגולּפ נופ נעגנוטיירּפשראפ יד ניא ,םפאשטריוו רעד גופ נעגנורעפעּב

 פא !"מםוטרעיוּפ נצנאג, םעד גפלעה טשרעמיולק נפראד עכלעוו  ,םעגישאמ
 עכלעװ ,נשטנעמ יד גופ נטראוורעה פראד טפאשמערָא עשיפרָאד יד סָאװ
 !"טםפאשטריוו רעשרעיוּפ רעד נופ גנורעסעכראפ, א גגעװו גענייט

 ;רעיוּפ נכייד םענופ גטפאשננייא עטסקיטשכיװ עמאס יד גופ ענייא ,טצעלוצ

 ;/בראגנָאט נא סעקארטפאב טגניד סע סָאװ ,גירעד טייטשאּב מוט
 רעדמערפ נֹופ םירעוּפ עכייר יד כיוא גכעל ,רעציזאבשוג יד יװ טקנוּפ .רע ט
 טריניּור טרעוװו סע לייוו ,ראפרעד בכייר יז נרעוװ ,רעציזאּבמול יד יו טקנוּפ .ימ
 יז נעראטס ,רעציזאּבשוג יד יװ טקנוּפ .מושרעיוּפ עסאמ) יד טמערָאראפ נוא
 ײז ןלָאצאּב ננא סעקארטאב ערעײז נופ טעּברא רעמ סָאװ גסעדּפוצסױרא כיֵז

 טריניור פָאס נזיּב גיי טינ גטלָאװ םירעיוּפ נענָאילימ יד נעװ .רעקינייװ סָאװ

 :ראפ ,נעגנידנָא כיז נײג ,גשטנעמ עדמעהפ אּב נטעּברא נײג וצ נעגנּווװצעג גוא
 .טנָאקעג טינ מירעיוּפ עכייר יד גטלָאװ טלמעה --- ,טפארק:שעברא רעייז גפיוק
 םינ יז נמלָאװ םלמעד .טפאשטריװ יד גריפ טנָאקעג םינ נטלָאװ יז ,נריטסיזקע

 ייז ,מיקָאלאכדרע עשרעיוּפ ""ענעלאפעג, גּבײלקוצרעטנוא גענאוונופ טאהעג
 דנאפסור צנאג גיא נוא .רעפעברא ביז ראפ נעניפעג וצ ּוװ טאהעג םינ נטלָאװ
 א נופ רעקינײװ טינ עדאווא מירעוּפ עכייר גָאילימ גבלאהרעדנָא עלא נעגניד
 סעניא זא ,כעלדנעטשראפ ןיא .,רעטעבראננָאפ נוא םעקארטאּכ נָאילימ
 ,עכעלגעמראפטינ סאלק מעד נוא רעמיטנגייא סאקק מעד נשיווצ פמאק גסיורג
 עד נוא עיזאושזרוב רעד גשיווצ ,רעטעבהא יד גוא מיטאכעלאב יד נשיווצ
 יד גופ דאצ גפא נלעטש מירעוּפ .עכייר יד כיז גלעוו --- ,טאיראטעלָארּפ
 .סאלק:רעטעברא מעד' גנעק רעמיטנגייא

 רימָאל .טוטרעיופ נכייר מענופ טפאהק יד גוא ענאל יד רימ נסייוו טציא
 ,טפאשמשערָא רעשיפרָאד רעד כיז טּבעל סע יװ ,נָאפ קוק א

 א* טרעהעג טפאשמערָא רעשיפרָאד רעד וצ ןא ,טנָאזעג גיוש נכָאה רימ
 צנאג ניא נפיוה עשרעױּפ עלא נופ ?שירד ייווצ טאמיק ,טייהרעמ עקידלאווג
 רעקינײװ שיג לאלק גאראפ גפיוה עקידהעפנָא זיא צלא-ראפ רעירפ .דנאקסור
 :אילימ גכלאה:א:יירד זיִּב ,רעס עליפא עמָאטסימ -- ;נָאילימ ײר ד נופ
 :געצ םריניור שינעטערענמוא טדעי ,רָאי:רעגנוה רעדעי .םיצ רעקיטציא גיא
 טרעװ נּבעל ,רעסערג םרעװ גנורעקלעפאּב יד .נפפאשטריוו רעשנזיוט רעקילד
 גיא כיז וצ טפאכעגניירא ניֹוש נּבָאה דרע עטסעּב עצנאג יד גוא ,רעגנעי צלא
 ןהעװ רָאי סעדעי ,טָא ןיא .םירעוּפ עכיײר יד גוא רעציזאבמוג יד טנעה יד
 יד ןיא נוא טעטש יד ןיא קעװא נעיײג ,טרינוּור גשפנעמ רעמ נוא רַעמ צלא



 מארגָארּפ נוא עיצאזינאגרָא ,קיטקאט .דראגנאווא סלא ייטראּפ רעד ראפ פמאק ,1 688

 ףעקידרעפנָא נא .רעטעּבראצראווש נרעו ,סעקארטאב ראפ נָא נעמוק ,נקירּבאפ

 ,רעכעלנעמראפסינ א נרָאװעג גצנאגניא רָאג ניוש זיא סָאװ ,אזא ןיא רעיוּפ

 +עקיטביר ,נוא ,טּבעֶל רע נאמזלָאּפ} רע טּבעל גּבעל .רעיראטעלַארּפ א ןזיא סָאד

 ניפ טינ ,דרע רעד נופטינ (טּבעל רע םינ ,כרוד כיז טגָאלש רע זא ,טגָאזעג
 סָאד .ניול ראפ טעּבר א רע סָאװ ,סעד נופ רָאנ ,טפאשטריוו רעד

 רעיױּפ נקידרעפנָא מעד .רעטעּברא נשיטָאטש מער רעדורּב רעכעלּבייל א זיא

 קע וא נּביג גפיוה עקידרעפנָא טפעלה א :קישיינ טינ דרע יד רָאנ ןיא

 יז ביגלָאמוצ .עדנערא ניא םיקָאלאבדרע עשרעיוּפ ערע" ז

 סיוא גיילא כָאנ ייז טמוק םינא) עדניימעג רעד ניא טסיזמוא עליפא קעווא סע
 רעקידרעפנָא נא .דרע יד נטעּבראאּב וצ כעיוקעּב שינ גענייז ײז לײװ ,גלָאצוצוצ
 טמוק םיא .ײװצ -- ליפ נעװ ,גיטאיסעד זיא'ס עכלעווא טייזראפ רעיױּפ

 טימ --- ,(גפיוק וצ סָאװראפ טָאה רע ּביוא) פיורּב נפיוקוצוצ סיוא קידנעטש
 :ײיז רעטייװ כאס נײק טינ .נזײּפשכרוד טינ לָאמנײק ביז רע טעװ טיורּב נייז

 דנאלסור צנאג ניא לָאצ רעייז סָאװ ,מירעוּפ עקידרעפנייא יד כיוא קעווא גענ

 2סיוא גפערפט סע ,כיז טייטשראפ .נפיוה נָאלימ 83; אב טפערטאּב

 ,עקידרעפנייא נאראפ גענייז וושטינּוװ זא ,טנָאזעג ניוש נּבָאה רימ נוא ,נעמאנ
 יסיוא גנעװ טיג נדייר רימ רעּבָא .כייר עליפא נוא ,קיסעמלטימ גּבעל סָאװ
 לָאז עמ ּביוא .דנאלסור צנאג ננעװ רָאנ ,נטנגעג ערעדנוזאּב ננעװ פינ ,נעמאנ

 סָאר זא ,טינ קעפָאס גייק רָאנ ןיא ,עקידרעפנייא עסאמ עצנאג יד נעמענ

 טייזראפ רעױּפ רעקידרעפנייא נא .םינָאצּפאק נוא טפאשמערָא עסאמ א זיא

 ;םניפ נטלעז ,ריפ---יירד ניטאיסעד א סעינרעבוג עשרעטעּבראדרע יד ניא עליפא

 א גיא עליפוא כיז טרענרעד רע .טיג כיוא כיז רע טיינאּב טיורּב םענענייא נטימ

 רע טסערעד דעמָאט זא ,סע טסייה--- ,נקידרעּפנָא מענופ רעסעּב טינ רָאי טוג

 ןיא יפ סָאד ,נלאפעג רָאנ ןיא ספאשטריוװ יד .רע טרעגנוח דעמָאט ,טינ

 סע יװ גײנמורא דרע רעד םורא ,קינייװ רע טָאה םיא ראפ רעטיפ ,טכעלש

 עגײז טפאשטריו רעצנאג רעד פא .ָאטינ סעכיוק גײק ןיא ניײז וצ םראהד

 גיא ,לשאמעל--נּבעגסױא רעױוּפ רעקידהעפנייא נא נָאק (יפ סָאד נרעטיפ צוכא)

 :ײר א) ןרָאי א ?ּבור קיצנאװצ נופ רעמ טינ -- .בֹוג רעשזענַארָאו

 -- רָאי א לּבור קיצנאווצ .( עמ ל?לָאמ.נעצ ניא סיוא טינ רעױּפ רעכ

 ערעדנא נוא עכָאכ יד נטכיראפ פא יא ,יפ ;םיוק פא יא ,דרע נרידנערא םא יא

 ?םריוװ א סָאד זיא !עקירעּביא סָאד לאו םא יא ,כעטסאּפ א םא יא ,גייצעג

 סע .שינרעטאמ עקיּבײא ,ענרעטאק זױקּב ,יירעסייר זיולּב זיא סָאד ?טפאש

 נאראפ כיוא גענייז םירעוּפ עקידרעפנייא יד אּכ זא ,כעלדנעטשראפ צנאג ןיא

 :ױ} עדנערא גיא ּפָא נּביג סָאװ ,עניוזא קיניװ טינ נוא ,עניוזא

 גײק .נצונ קינײװ כיוא דרע יד שינינצּפמאק א .מיקאלאכדרע ערע

, + 
 -ב



 89 טפאשמערָא רעשיפרָאד רעד וצ

 ניק עליפא רָאנ ,טלענ גייק רָאנ טינ וטסעוו דרע רעד נו נוא ,ָאטינ זיא טעג

 םא יא ,נסע םא יא ;צלא פא נעמ פראד םלעג גוא ,נעמוקאּב םינ גנוזייּפש

 עינרעּבוג רעשזענָארָאװ ניא .גרעייטש םא יא ,טפאשטריוו רעד םא יא ,רעדיילק

 א כעלניװעג רָאי א גרעייטש ןיולּב רעיוּפ נקידרעפנייא נא נופ ּפָארא טייג

 רע נָאק ,סעָאצױה עלא פא ,םוראינא;מורא נא ,נצכא ?ּבור
 ;כאלוצּפָא םא ןזיולּב נעמ גָאק ָאד .לּבור /0 נופ רעמ רָאי א נעמוקאּב טינ
 :קנעּב עשיפרָאד ננעוװ ,נייצעג עפרעסעּבראפ נגעװ ,דרע ;2םיוק נגעוו נדייר
 .מכארטענוצ טפאשמערָא רער ראפ סינ רָאג זיא סָאד

 ."גמסנידראפ, נכוז ֹוצ סיוא טמוק ?טלעג נעמעג נעמ לָאז עשז:נענאוונופ

 כרוד כיוא עקאט כיז טגָאלש ,רעקידרעּפנָא נא יװ טקנוּפ ,רעוּפ רעקידרעפנייא נא
 טסייה סָאד ?"נפסנידראפ} -- סע טסייה סָאװ גוא ."גטסנידראפ, םימ רָאנ

 וא ,טסייה סָאד .רענעגנודעג סלא גטעּברא ,נשטנעמ עדמערפ אּב נטעּברא

 :עלאב א נײז וצ טרעהעגפוא טפלעה רעד פא טָאה רעױּפ רעקידרעפנייא נא

 סָאװראפ םָא .רעיראטעלָארּפ א ,שטנעמ רענעגנודעג א גרָאװעג זיא נוא ,סָאּב

 כיוא נענייז ייז .ר עירא ט על ַא ר 8235 א ה םירעיוּפ עניוזא עקאט טפור עמ

 טלואנאב ביוא גרעװ ייז לייװ ,רעטעּברא גשיטָאטש םעד רעדירּב עכעלבייל
 ָאטינ כיוא ןיא ייֵז ראפ .מיטאּבעלאּב יילרעלא גופ מינאפיוא יילרעלא פא
 :וצ נקינייראפ וצ כיז נדייס ,גנוטער רעדנא נייק ָאטינ ,געווכיוא רעדנא ניק
 עלא גגעק ,עכיר עלא נגעק גפמעק וצ נטארקָאמעדלאיצַאס יד טימ נעמאז
 ;עבאראב נעמעװ ?נענאבנזייא גופ גנויױּב רעד אֹּב טעּברא רעװ ,רעמיטנגײא

 איװטניד רעװ ?דלאוו נביירט נוא נקאה םיינ רעװ ?סעקישפאידדָאּפ יד נעו

 עצראווש יד סיוא טליפ רעװ ?טעּברא;גָאפ טימ ביז טמענראפ רעװ ?קארטאּב
 ;מערָא עשיפרָאד יד צלא זיא סָאר ?סנפאה יד ניא גוא טעטש יד גיא נטעּברא
 נענייז סָאד .מירעוּפ עקידרעפנייא נוא עקידרעפנָא יד צלא נענייז סָאד .טפאש
 א ראפ סָאװ גוא ,רעיראטעלַארּפ:ּבלאה נוא רעידאמעלָארּפ עשיפרָאד יד צלא
 ,טנכערעגסיוא טָאה עמ !דנאלסור גיא נאר אפ זיא סע נשטנעמ עניוזא עגנעמ
 .יכ נוא זאקוואק צוכא) דנאלסור צנאנ ניא םיורא נעמ טמענ ראי סעדעי זא

 .רא צלא נענייז סָאד .גטרָאּפסאּפ נָאילימ נײנ כיוא לָאמא גוא טכא (ריִּב
 נטױֿפ זױלּבמירעױּפ נענײז סָאד .דמחרפ רעד ניא קעװא געײנ סָאװ ,רעמעּב
 עלא יז ,רעטעּכרא ,נשטנעמ ענעגנודעג סע גענייז נסעמערעדניא נוא ,נעמָאנ
 רעדעי נוא ,רעטעּברא עשיטָאטש יד טימ דנוּב נייא ניא נקינייראפ כיז נפראד
 נקראטשראפ פעוו ,פרָאד ניא גיידא טלאפ סע סָאװ ,נסיװ נוא טביל לארטש
 .דנוב נקיזָאד מעד נקיטסעפראפ גוא

 יילרעלא .* ;טסנידראפ; דד כעיוקימ כאז גנייא נסענראפ} םינ כָאנ פראד עמ
 וצ ביל נּבָאה ,סעקינוָאנישּש יװ גטכארפ סָאװ ,נשטנעמ גוא םעקינװָאנישט |
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 מארגָארּפ נוא עיצאזינאגרָא ,קיטקאט .דראגנאווא סלא ייטראּפ רעד ראפ פמאק ,1 600

 :גכאז ײװצ '"קיטיינ , נענייז לקישזומ מעד ,רעױּפ םעד זא ,מעד נגעװ נסעומש

 ;ןופ ָאטינ רָאנ כָאד זיא געמענ כאסא נוא --- ,כאס גייק רעיײז שינ רָאנ) דרע

 ."נטסנידראפ, נוא (!טּפאכעגניירא צלא ניוש נּבָאה עכייר יד ?לײװ ,נענאוו
 נצפנײא געמ םראד ,קלָאפ םעד נפלעה ֹוצ יידעק ןיא ,סע ססייה ,רעּבירעד

 עניוזא ."נטסנידראפ, רעמ "נּבעג, םראד עמ ,נּברעװעג רעמ סָאװ) פרָאד גיא

 ןיא סָאד -- נטסנידראפ טפאשמערָא רעד ראפ ,סעיװצ ןזיולּב נענייז דיר
 מעד נעלדנאווראפ טסיײה -- רעױּפ מעד טסנידראפ א ןּבעג, .טעּברא;ניול

 עכיײר יד ראפ !נרייר וצ סָאװ ָאטינ ,םליה ענייש .רעטעּברא;נױל א ניא רעױּפ
 -- ,לאטיּפאק נרערָאפ עכלעוו ,"נטסנידראפ, ערעדנא .גאראפ גענייז מירעיוּפ
 :שערד א נפיוק ,גנוטכירנייא רעדנא גא רעדָא ?לימ א נקעטשקעווא ,לשָאמעל

 ;טלעג יר גופ נטסנידראפ עקיזָאד יד גשימפיונוצ ,?ג .ד .א רעכסימ ,נישאמ

 ;ּפָא טסייה -- טפאשמערָא רעד גופ טעּכרא:ניול רעד טימ גשטנעמ

 ;אנעג נימ אזא ,כיז טייטשראפ ,טניול עכייר יד ראפ .טפאשמערָא יד נראנ

 ;נידראפ, עלא טשרעמיולק ןא ,יוזא כאז יד גקעטשוצרָאפ םניול יז .,יירער

 רעּבָא .מירעוּפ על א ראפ ענעשעק רעד טיופ נוא כעלגנעגוצ גענייז "נס

 מ עד נגָאז ריא םראד רעד ,טפאשמערָא רעד ראפ סמוג כעלקריו ליװ סע רע
 | .סעמע מעד רָאנ גוא סעמע נצנאג

  ףימ .מוטרעוּפ נלעטימ מעד נגעװ נגָאז וצ טציא רעּביא טּביילּב זדנוא

 נענעכער טינשכהוד ניא נעמ נָאק רעױּפ נלעטימ א ראפ זא ,געזעג ניוש גּבָאה

 עניזא זא נוא ,יםש:טעּברא רָאּפ א טָאה סע רעוו ,אזא דנאלסור צנאג ניא

 רעלעטימ רעד .נָאילימ ייווצ אֹּב נאראפ גָאילימ 10 יד נופ זיא נפיוה עשרעיוּפ

 :ורעד --- ,רעיראטעלָארּפ םעד נוא נכייר מעד נשיווצ גטימניא טייטש רעיופ

 םֹוג א גיא :קיסעמלטימ כיוא טּבעל רע ,רעלעטימ עקאפ ביז רע טפור רעּב

 רעּבָא ,טפאשטריוו רעד גיא כיז/אֹּב טָאנ א טימ סָאנ א םיונוצ רע טיצ רָאי

 נעגנורָאּפשּפָא נייק .געלסקא יד -עשניה קידנעטש מיא אֹּב טייטש יונ יד

 :טריוו יד זיא רעּבירעד .קינײװ רעייז רעדָא טינ נצנאגניא רָאנ דעדָא רע טָאה

 :טריװ רענעגייא גייז גופ :רעװש זיא נגירק טלעג .עקידלקאוו א ענייז טפאש

 פראד עמ לפיו ,טלעג ליםיוזא נביילקפיונוצ נשלעמנפלעז רע טעװ טפאש

 יד טסייה -- נשסנידהאפ פא נייג גנוא .םיוק:מיוק כיוא סָאד גוא ,נּבַאה
 עלעטימ כאסא .נרעװ טזָאלראפ טפאשטריוו יד פעיוו ,נפראווקעווא טפאשטריוו

 סע :נטסנידראפ נָא ניינאּב שינ נפיומושעּב גגעוופסעדנופ כיז נענָאק מירעווּפ

 מוצ גפאלקשדאפ וצ כיֵז טגניווצ םיונ יד ,נעגנידנָא כיז נייג וצ סיוא טמוק

 טיג גרעוו רעטָאּפ סעוויוכ יד גופ נוא .סעוװיוכ ניא נכירקניירא ,רעציזאּבטוג

 סעסָאנכאה עטסעפ) ניק :ניא טינ לָאמנײיק טאמיק רעױּפ גלעטימ םער ביז
 גלאפעננירא רֶע ןיא מיוק ,רעּבירעד .רעױּפ רעכייר רעד יֹװ ,טינ רע טָאה
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 :ענפורא זדלאה נפא םיילש א כיז טכָאװ רע יז ,סנייצלא זיא --- סעוויוכ גיא
 טינ טרעוװ) רע זיּב ,סעװיוכ יד נופ סיורא טינ רע טכירק יוזא טָא .גפרָאװ

  טפאלקשראפ צלא נופ רעמ טרעװ רעױּפ רעלעטימ רעד .טרינוור גצנאגניא

 גטעברא:קיטש יד ראפ גּבָאה פראד רעציזאּבפוג רעד לייוװ ,רעציזאּבטוג םאנ

 לָאז רע יא ,גּבָאה דרעפ רֶאּפ א יא לָאז רע ןא ,נטריניור ניק טינ רעיױּפ א

 זיא גייגקעווא דמערפ רעד ניא .טפאשטריוו א גיא םראד עמ סָאװ ,צלא נּבָאזװ

 אֹּב עקאט כיז רע טפאקקשראפ טָא ןיא -- ,רעװש רעױּפ גלעטימ מעד ראפ

 :טינשּפָא יד געגנירּפָא ראפ יא ,עשאּפ ראפ יא ,טיורּב ראפ יא סרעציזאּבשונ יד

 טעד גוא רעציזאּבכטוג מעד צוכא .,וויוכ:טלעג גקידרעטניוװ א ראפ יא ,נדרע

 אב טעװ רע :נכָאש רעכייר רעד כיוא רעױּפ נלעטימ טעד טקירה .םונעלאּב

 ;ייק גזָאלברוד טיג לָאמנייק טעװ נוא גגָאלשרעּביא דרע יד קידנעטש טיא

 טּבעל יזא טָא .גענָאק טעװ רע סָאװ טיס יא גקירדוצוצ טייהנגעלעג

 א נייז נָאק רע טינ .לגיופ גיק טינ נא שיפ ניק טינ :רעױּפ רעלעטימ רעד

 .רעטעּברא נא זיא רע םינ --- ,גייז וצ פדאד סע יװ ,רעסעמע נא ,סָאּבעלאב

 רעּבָא ,רעמיטנגייא גייז גליוו ,םיטאבעלאּב יד כָאנ כיז נעיצ מירעיוּפ עלעטימ עלא

 נאראפ זיא קינייװ רעייז .לָאצ רענילק א רעײז גוא רעײז נייא כיז טיג סָאד

 ביז נעימאב ,רעטעּברא:גָאפ רעדָא סעקארטאּב עליפא נעגניד עכלעוו ,עניוזא

 ,גכירקסיורא עציילּפ רעדמערפ רעד פא ,ימ רעדמערפ נופ נרעוו וצ כייר ניילא

 נענָאק יז סָאװ רָאנ טינ מירעוּפ עלעפימ טייהרעמ יד רעּבָא ,דיגָאנ א גרעוו

 ,נעגנידראפ וצ כיֵז םיוא טמוק גיילא יז -- ,גצעמע נעגניד סינ

 ;טערַא רעד נוא עכייר יד גשיווצ פמאק א נָא כיז טּביה סע ּוװ ,מוטעמוא

 רעיױּפלפימ רעד כיז שזייוו--,רעטעּברא יד נֹוא רעמיטנגייא יד נשיווצ ,טפאש

 - רעיײז םא נפור עכייר יד .נייג רע לָאז ניחּוװ ,טינ סייוו רע גוא גטימניא סיורא

 טינ וטסָאה ,רעמיטנגיא נא ,סָאּבעלאּב א כא םעּפע כָאד טסיּב וד :טײז
 :ננָאז רעטעּברא יד נוא ,טינרָאג נּבָאה סָאװ ,רעטעּברא יד טימ נָאט וצ םָאװ

 ריד ראפ ָאטינ ןיא'ס נוא ,נעװעבאראב כָאנ גוא גראנּפָא כיד גלעוװ עכייר יד
 רעד .עכײר עלא ננעק םמאק םעניא ןדנוא גפלעה נדייס ,גנושער רעדנא גייק

 וװ ,רעדנעל עלא ניא ,מוטעמוא טייג רעיופלשימ מער ראפ טיירטש רעקיזָאד

 :רא מער נופ גנגײרפאּב רעד ראפ נפמעק גטאדקָאמעדלאיצַאס רעטעברא יד

 נָא טציא דָארג טיירטש רעקיזָאד רעד כיז טּבייה דנאלסור ניא .קלָאפ:טעּכ

 גא נעיניא גקיזָאד מעד נטכארטאּב ונ סרעדנוזאּב רימ נפראד רעּבירעד

 נלעטימ םעד גיירא געיצ סע געיירעראנעג א ראפ סָאװ טימ ,גיימשראפ רָאלק
 יוזאיוו ,נעיירעראנעג עקיזָאד יד גקעדפוא רימ נלָאז יוזאיוו ,עכייר יד רעיוּפ

 יד בוא .טניירפ עסעמע ענייז נעניפענ רעױּפ גלעשימ מעד גפלעה רימ גלָאז

 נקיטכיר נֿפא נלעטש כיילג ביז נלעו נטארקָאמעדלאיצַאס רעטעּכרא עשיסוד



 מארגָארּפ נוא עיצאזינאגרָא ,קיטקאט .רראגנאווא סלא ייטראּפ רעד ראפ פמאק ,1 602

 םירייװאכ עשישטייד יד רעדייא ,רעכינ כאסא נּבעגנייא זדנוא ביז סעװ ,געו

 טימ קלָאפ:טעּברא גשיפרָאד משנופ דנוּב נטסעפ א גריזינאנרָא ֹוצ ,רעטעּברא
 נופ םינָאס עלא רעביא נכָאצינ מוצ נעמוק כיג גוא רעטעּברא עשיטָאפש יד

 ' .עקידנטעּברא יד

 -ןגייא יד נופ טַײז רעד פא ? רעיוּפלטימ רעד נײג לָאז ניהּוװ 4
 גוא רעטעּברא יד נופ טַײז רעד פא רעדָא עכַײר נוא רעמיט

 / ?עכעלגעמראפטינ
 נלעטימ םעד נעיצוצ כיז טימאּפ עיזאושזרוּב עצנאג יד ,רעמיטנגייא עלא

 וצ נעלטימסָאמ יילרעלא ןצ םיא טגָאז יז סָאװ ,טימרעד טייז ריא פא רעיופ

 ;גזָארג גריפנייא ,קנעּב עשיפרָאד ,גגולּפ עקיליּב) טפאשטריוו 'יד נרעסעּבראפ
 כיוא גוא ,(.לג .ד .א נעגנוקיטסימאּב נוא יפ נופ םיוקראפ רעקיליּב ,,ייזראפ

 :ךנאפ יילרעלא ניא רעמענלײטנָא נא ראפ רעױּפ מעד טכאמ יז סָאװ ,טימרעד

 ,(בעלכיּב יד ניא ייז טפור עמ יװ ,סעיצארעּפָאַָאק) נדנאּבראפ עכעלטפאשטריוו

 :םריו יד ןרעסעכראפ ןצ ליצ נפימ םיטאּבעלאּב יילרעלא נשיווצ נדנאּבראפ

 דנוּב א נופ נעיצוצּפָא עיזאושזרוּב יד כיז טימאּב נפיוא נימ אזא פא .טפאש

 מעד  עליפא ,רעױּפ מעניילק םעד עליפא נוא נלעפימס םעד רעטעברא יד טימ

 יד ראפ נײז גלָאז ייז ,נקעװרעד וצ ייז כיז טימאּב יז ,רעיראטעלַארּפ נבלאה

 עד נגעק ,רעטעּברא יד ננעק פמאק ריא ניא עיזאושזהוּב רעד ראפ ,עכיײר

 .טאיראטעלַארּפ

 :םריֹו יִד גרעסעּבראפ ;םורעד גנרעפטנע גטארקַאמעדלאיצַאס רעטעּברא יד
 עמ ןא ,ָאטינ גירעד זיא ןײּב םוש נייק .באז עטונ א ןזיא סָאד --- טפאש

 רעשיראנ טינ רעדעי עליפא כיז טעראטס טציא ;ננולּפ גפיוק רעקיליּב לָאז

 טנָאז עמ נעװ רעבָא .נעיצוצ םיניוק יידעק ,נפיוקראפ ןצ רעקיליּב רעכיוס

 יד נוא טפאשטריװ יד נרעסעּפראפ סָאד זא ,רעױּפ נלעטימ נוא נעמערָא מעד
 נופ ביז נגָאלשוצסיורא נפלעה געמעלא יז טעװ ננולּפ נופ גנורעקיליּבראפ

 - -.גשטנעמעכייר יד נצנאגניא קידנרירנָא טינ ,סיפ יד םא כיז גלעמש נוא טיונ

 :ראפ ,נעגנורעסעּבראפ עלא עקיזָאד יד נפ .ײירעראנעג סָאד זיא

 גפיוקניא נוא פיוקראפ וצ גדנאּבראפ) סעיצארעּפָאַָאק נוא געגנורעקיליּב

 צלא גרעװ עכײר יד .עכײיר יד רעמ כאסא נעניװעג (סעריוכס

 ;לָאק .םירעוּפ עלעטימ יד יא עמערָא יד יא יז נקירד רעמ צלא ,רעקראטש

 םעד טנעה ערעײז ניא נטלאה ייז נאמזלָאק ,עכייר נּבײלּבראפ עכייר יד נאמז

 רָאנ טינ ביז נלעװ גנאל יוזא -- ,טלעג יא ,גייצעג יא ,יפ יא ,דרע יא ?יימ נמסערג

 רעד נופ לָאמנייק מירעױּפ עלעפימ יד עליפא רָאנ ,טפאשמערַא יד

 :כירקכרודא גלעװ מירעוּפ עלעטימ ייווצ---רענייא .נגַאלשסיורא טינ טיונ



 603 טפאשמערָא רעשיפרָאד רעד וצ

 ;ארעּפָאַָאק נוא געגנורעסעּבראפ עקיזָאד יד גופ םליה רעד טימ כייר גדעװ נוא
 רעפיט בָאנ נלעװ םמירעיוּפ עלעטימ עלא גוא קלָאפ עצנאג סָאד רעּבָא ,סעיצ
 גבירקכרודא גְלָאז םירעיוּפ עלעטימ ע א  יידעק .טיונ ניא גקעטש נביײלּב

 ;עמארּפָא גוא ,נעמארּפָא עפונ עכייר יד געמ פראד וצרעד --- ,כייר נרעװ נוא
 רעשיפרָאד רעד טימ רעטעברא עשיטָאטש יד נופ דנוּב א ןיקלּב גָאק ײז
 | .טפאשמערָא

 -ימ ;רעױּפ (םעניילק מעד עליפא נוא)י גלעטימ םעד טגָאז עיזאושזרוּב יד
 נ"ר ןדנוא םיוקראפ וד נוא גנולפ עקיליּב ,דרע עקיליב נפיוקראפ ריד גלעוו
 .עכייר עלא גגעק פמאק מענופ ראפרעד ּפָא כיז גָאז וד ,עמָאשענ

 כעלקריװ טפיוקראפ עמ ביוא ;טנָאז טארקַָאמעדלאיצַאס רעטעּברא רעד
 א ןיא סָאד :גפױק טינ געמ לָאז סָאװראפ ,טלעג טָאה עמ ןא זיא ,קיליּב
 נגָאזּפָא ,נפיוקראפ טינ לָאמגײק געמ פראה עמָאשענ יד רעּבָא ,ונ .כאז:רעכסימ
 רעצנאג רעד נגעק רעטעּברא גשיטָאטש נטימ געמאזוצ פמאק םענופ כיז
 .םיונ גיא נוא סעלאד ניא נּבײלּבראפ קיּביא םא טייטאַּב סָאד ,עיזאושזרוּב
 ,געגיװעג רעמ כָאנ רעכײרג רעד טעװ סעריוכס יד גכאמ רעקיליּב םענופ
 מעד ,נאראפ טינ יא טלעג גייק געמעוו אב ,רעד גוא .נעלמאזנָא טלעג רעמ כָאנ
 סָאד נעמענּפָא טינ םעװ רע נענאווזיּב ,נפלעה טינ סעיצעמ ענק נלעוו
 .עיזאושזרוּב רעד אב טלעג עקיזָאד

 ביז גנָארט עיזאושזרוּב, רעד גופ רעגנעהנָא יד .ליּפשייּב א געמענ רימָאל
 םא גדנאּבראפ) סעיצארעּפָאָאק יילרעלא יד טימ ,רעציוא גא םימ יװ ,םורא
 ,נשטנעמ עליפא כיז געניפעג סע .(גפיוקראפ וצ ראּבנױפ, גוא) נפיוקוצנייא קיליּב
 כָאנ כיוא נעיירש סָאװ נוא "גרענָאיצוילַאװער---נטסילאיצָאס ,, ביז נפור עכלעוו
 .סעיצארעּפָאָאק יד רעױּפ גראפ  גענייז צלא גופ רעקיטיינ זא ,עיזאושזרוּב רעד
 :סור ניא זדנוא אֹּב כיווא סעיצארעּפָאָאק יילרעלא גריפנייא נָא טּבײה עס
 גיילק גייז טעװ .גוא ,ניילק רעייז לָאצ רעײז כָאנ זיא זדנוא .אּב רעּבָא ,,דנאק
 סָא רעבָא .טייהיירפ עשיטילַאּפ גייק גייז םינ םעװ סע גענאווזיב ,גנאפ יוזא
 יד נשיװצ סעיצארעּפָאָאק ײלרעלא כאסא רעײז גאראפ זיא דנאקשטייד ניא
 נופ רעמ סעיצאהעּפָאָאק עקיזָאד יד גפלעה געמעוו ,קוק א טוט ןיא .מירעיוּפ
 יד ניא נטריװחנאפ טנזיופ 140 ביז נקילייטאּב דנאלשמייד צנאג ניא .צלא
 עקיזָאד יד אֹּב גוא ,גפקודָארּפ:כלימ נוא כלימ גצעזוצּפָא םא גפפאשלעזעג
 ןיפ ,נרעפיצ עקידכעלייק לָאמארעדיװ געמענ רימ) םמיטאּבעלאּב טנויופ 0
 / םירעוּפ עמערָא .סעמייהעפ םנזיופ 1.100 גאראפ זיא; (גנעװ םײקמעשַאּפ
 ןקיליטאב ײז גתפ .גַאילימ ריפ דנאלשטיד צנאג גיא ביז םנכער
 טרעדנוה עדעי גופ ןא ,סע טסייה :טנזיופ 40 ןיולּב גטפאשלעזעג יד ניא ביז
 .סעיצאהעּפָאָאק עקיזָאד יד שימ רענײא ןיולּב כיז טצונאּב עמערָא



 מארגָארּפ גוא עיצאזינאגרָא ,קיטקאס .דראגנאווא סלא ייטראּפ רעד ראפ פמאק 1 0694

 .טנזיוט 100 לקאכאס גאראפ עמערַא טנזיוט 40 עקיזַאד יד אֹּב זיא סעמייהעּב

 ;ימ גייא אראפ ןיא מירעױּפ עלעטימ ,םיטאּבעלאּב עלעטימ .,רעטייוו

 .ה .ד) טנוױט 20 עיצארעּפָאָאק רעד ניא כיז גקיליטאּב ײז נופ ;נָאיל
 ,טצעלוצ .טגזיוט 200 יז נּבָאה סעמייהעּב נוא (טרעדנוה גופ נשטנעמ םניפ

 ןיא (נעמאזוצ מירעוּפ עכייר יא ,רעציזאבשונ יא .ח .ד) םיטאּבעלאּב עכייר

 2ָאק רעד ניא כיז גקילײטאּב ײז תפ ;נָאילימ ?טירד נייא אראפ

 א (!טרעדנוה עדעי נופ נששנעמ נצעּביז .ה .ד) טנזיוט 80 עיצארעּפָא
 | !טנויפ 800 ײז גּבָאה סעמייהעּב

 ?ארעּפָאָאק יד צלא גופ רעמ גוא צלא נופ רעירפ נפלעה סע געמעוו טָא

 געיירש עכלעװ ,נשטנעמ ,יד זָאנ רעד ראפ רעױּפ מעד גריפ סע יוזאיוו טָא .סעיצ

 -אפ נדנאּבראפ עכעלנע יײלרעלא טימ רעיוּפ נלעטימ מענופ גנוטער רעד גגעוו

 ;רוּב יד ?ליװ קיליב רעייז ניוש .נפיוקראפ נראבנול נוא נפיוקנייא נקיליּב

 יא נפור עכלעװ ,נטארקָאמעדלאיצַאס יד אּב רעױּפ מעד "נפױקּפָא , עיזאושו

 .טייז רעייז םא רעױּפ נקעפימ מעד יא ,טפאשמערָא יד

 ,גלעטרא:יײרעכַאקזעק ענעדישדאפ נפאש נָא כיוא נעמ טּבייה ןדנוא אּב

 טליװ ריאלפיוו נאראפ כיוא זיא זדנוא אֹּכ .כלימ גסיגפיונוצ םא נלעטרא נוא

 :לעזעג גוא דנאּבראפ רעשידנימעג א נוא גלעטרא :נעיירש סָאװ ,נשטנעמ

 יד נעמעװ ,קוק א רעּבָא טוט .נּבָאה פראד רעױּפ רעד סָאװ טָא -- גטמאש

 .גצונ געגנערּב םעדנערא עשידניימעג גוא נטפאשלעזעג גוא גלעפרא עקיזָאד

 2געצ ײװצ נופ רעקינײװ טינ גאראפ זדנוא אב ןיא נפיוה טרעדנוה עדעי נופ

 גיא וצ נבָאה קילדנעצ יירד ;טינ סעמייהעּב גייק גצנאגניא נּבַאה סָאװ ,קילד

 ,כלימ נָא נּביילּב רעדניק יד ,טיונ רערעטיּב סיוא כלימ גפיוקראפ יד :עמייהעכ

 4 וצ ,9 וצ נּבָאה רעדיװ םירעיוּפ עכייר יד .נגילפ יװ נבראטש נא נרעגנוה

 עלא גופ טפלעה א נּבָאה מירעױּפ עכייר עקיזָאד יד נוא ,רעמ גוא סעמייהעּב

 זיא'ס ?נלעטרא:ײרעכָאקזעק יד געײג גצונ וצ נעמעװ זיא .סעמייהעּב עשרעיופ

 ?ושזרוּב רעשרעיוּפ רעד-נוא רעציזאּבמוג יִד צלא נופ רעידפ זא ,כאז ערָאלק א

 יד גוא מירעוּפ עלעטימ יד זא ,טניול ײז זא ,כאז ערָאלק א ןזיא'ס .עיזא

 גרעװ וצ רעטָאּפ לפימ א ראפ זא ,ייז כָאנ נּפעלשכָאנ ביז גלָאז טפאשמערַא

 רעד נגעק רעטעּברא עלא נופ פמאק םעד טינ נטלאה ייז נלָאז םיונ רעד נופ

 ;טיורא כעלמיטאּבעלאּב עגלצנייא נופ גנוּבערטש יד רָאנ ,עיזאושזרוב רעצנאנ

 .םיריגענ יד גשיווצ גכירקניירא נוא עגאפ רעײז נופ כיז געּפארדוצ

 םינאפיא יײלרעלא םא נרעטנומרעד נוא נציטש גנוּבערטש עקיזָאד יד

 גענייז ײז זא ,לעטשנָא מעד קידנכאמ ,עיזאושזרוּב רעד נופ רעגנעהנָא עלא

 :רעד נשטנעמ עווואנ כאסא נוא .רעױּפ םעניילק מעד טניירפ גוא .רעגנעהנָא

 עזאושזרוּב יד רעּביא נרעזאכ נוא לעפ:נסּפעש רעד ניא פלָאװ מעד םינ גענעק



 695 טפאשמערָא רעשיפרָאד רעד וצ

 .רעױּפ םעניילק נוא גלעמימ םעד גצונ געגנערּב יז זא ,קידנעניימ ,יירעראנעג

 טפאשטריװ עניילק יד זא ,סעדעד ניא נוא כעלכיּב גיא טזײװרעד עמ ,לשַָאמעק

 טפאשטמריו ענײלק יד זא ,עקידעסַאנכאה עמאס יד ,עראּבניול עמאס יד ןזיא

 טםיפאּבעלאּב עניילק ?יפיוזא גנאראפ מוטעמוא זיא ,סע טסייה ,רעּבירעד ;טילּב

 רעד ראפ טסעפ יוזא כיז ייז נטלאה ,סע טסייה ,רעּבירעד ,טעּבראדרע רעד גיא
 ,עיזאושזרוב יד נעמונראפ טָאה נדהע עטסעּב עלא לי ,ראפרעד טינ נוא) דרע
 טקירד טפאשמערָא יד נוא ,טנעה יד גיא ריא אֹּב כיוא זיא טלעג עצנאג סָאד
 רענײלק רעד ,(!דרע כעלקערּב פא גּבעל עצנאג סָאד כיז טרעטאמ גוא ביז

 :טםייל עקידוװעדיירסיז עקיזַאד יד גגָאז ,נּבָאה טינ טלעג באס נייק םראד רעױּפ
 ,גסיורג םענופ רעמאזימ נוא רעמאזרַאּפש זיא רעוּפ רעלעטימ גוא רעגיילק רעד
 רע טעװ ,יפ מעד ייה נפיוק וצ טָאטשנָא :רעטסָארּפ נּבעל רע נָאּק ייּברעד גוא

 פעװ ,נישאמ ערעײט א נפיוק וצ טָאטשנָא ;ירטש ?סיּב א טימ גייגאּב ביז
 נוא גָאט עװערָאה א רעגנעל ?סיּב א טעװ גוא רעירפ ?סיִּב א גיטשפוא רע
 :םעי ראפ טלעג נשטנעמ עדמערפ גּבעגוצּפָא טָאטשנַָא ;נישאמ יד גגָאינָא טעװ
 ,קאה יד נעמענ גָאט:װעטנָאי א גיא ניילא רע סעוו ,נטביראפ טייקיניילק רעדיוװ
 נסיורג מאב יװ ,רעקיליּב כאסא געמוקסיוא טעװ -- נָאפ עסעט א ?סיּב א נוא
 כיז רע טעװ ,סקָא רעדָא דרעפ נרעײפ א נעמרָאק וצ טָאטשנָא ;סָאּבעלאּב
 עלא גרעקא נשטײד יד אֹּב -- גרעקא טאב עמייהעּב רעד טימ נייגאּב
 ,טריניור יוזא קלָאפ סָאד זיא זדנוא אּב נוא ,סעמייהעּכ טימ םירעוּפ עמערַא
 גוא !נרעקא נָא נעמ טבייה נשטנעמ סא עליפא ,סעמייהעּב פא רָאנ טיג זא
 סָאװ ,זיא סָאד טרעװסנביול יו !זיא סָאד קיליּב יװ !זיא סָאד ראּבניול יו
 םָאװ ,רעקידרעפייא אזא ,רעקיסיילפ אזא זיא רעױּפ רעניילק נוא רעלעטימ רעד
 שינ טכארט ,נטיײקשיראנ נײק טימ טינ ביז טמענראפ ,טעשָאּפ יוזא טּבעל רע
 יד כָאנ טינ !טפאשטריוו נייז ננעוו זיולּב טכארט רע רָאנ ,מזילאיצַאס געי
 רָאנ ,עיזאושזדוּב רעד נגעק גקיירטש גריזינאגרָא סָאװ ,ביז רע טיצ רעטעּברא
 עלא געװ טָא !טײל ענייפ גשיווצ סיורא ליװ רע ,כָאנ רע טייג עכייר יד כָאנ
 ;עג טינ ,טעשַאּפ טּבעלעג גטלָאװ ,עקיסיילפ ,עקידרעפייא עניוזא גייז נטלָאװ

 םיגכ ענעדיישראפ פא רעקינײװ סָאװ ,טרָאּפשעג טלעג רעמ סָאװ ,טרעקיש
 טונ עלא גטלָאװ טלמעד -- ,נריוּבעג רעדניק רעקינײװ סָאװ ,טרעטאּפעג ציצ
 !נעועג טינ טכָאװ טיוג גוא םעלאד מוש גייק נוא טּבעלעג

 עג סע גוא ,עיזאושזרוּב יד רעױּפ גלעטימס םעד טגניז דייר עסיז עניוזא
 ןרעזאכ נוא כעלדיל עקיזָאד יד גיא נּבײלג עכלעוו) ,סעקשעמע? ביז געניפ
 ;ענג עסעמע דייר עסיז עקיזָאד יד נעגייז נסעמערעדגיא * !רעּביא גיילא יז

 םוז ווז גגָאלש נגעווטסעדנופ נוא רעיוּפ מעד סטוג נשטנווו סָאװ ,סעקשעמעל וד *
 דנאלסור גיא ודנוא אב כיז נפור ,דייר עסיז עקיזָאד וד פא ּפָארא לָאמ סֶעדַעי כָאד



 מארגָארּפ גוא עיצאזינאגרָא ,קיטקאט .רראגנאווא סלא ייטראפ רעד ראפ פמאק ,1 606

 יד נָא נפור טפאשטריוו עראבניוק נוא עקיליּב .רעיוּפ םענופ קעזיוכ ,יירעדאנ

 פנניוצ עכלעװ ,פיונ ערעטיּב יד ,טיונ יד נשטנעמ עקידוועדיײר:סיז עקיזַאד

 ,טכאנאּב ןיּב ירפרעדניא נופ נטעברא וצ רעױּפ מעניילק נוא נלעטימ מעד/
 עַאציוה:נשָארג רעדעי ניא כיז נגָאזּפָא ,טיורּב ?לקיטש גרעי םא ביז גצענערנאּב

 נגָארט יװ ,"רעראּבניול , גוא "רעקיליּב ,, נייז גיוש גָאק סָאװ ,עדאווא .טלעג גיא
 גדניּברעפנוא עכַאס יד ,פוװיטש נָא גיינמורא רעמוז ,נזיוה רַאּפ נייא רָאי יירד

 !ּפָארא כאה נופ יורפש עליופ טימ נעמרַאק עמייהעּב יד גוא עלעקירטש א טימ

 טפאשטריו "רעראּבניול  נוא "רעקיליּבג אזא םא נצעזקעװא לָאז עמ נגעװ

 כינ ,נּבעל'כ ,ײז פלָאװ -- ,רעױּפ גכייר רעדָא אושזרוּב זיא סע נכלעווא

 | ' ) | !דייר עסיז ערעייז נסעגראפ
 נליװ ,טפאשטריװ עניילק יד נּביול נייא גיא נטלאה עכלעוו ,נשטנעמ יד

 םינ םיא ייז געגנערּכ נסעמערעדניא רעּבָא ,רעױּפ מעד נצונ נעגנערּב לָאמוצ

 יז ,רעיוּפ םעד ּפָא יוזא סקנוּפ ייז נראנ דייר עסיז יד טימ .נדָאש יװ רעמ

 סָאװ ,נלייצרעד דלאּצ לעװ כיא .ײרעט א? א םעליוא םעד ּפָא טסראנ סע

 .לֹּבור 90 טסָאק יז ,עמייהעּב א ,ל?שַאמעל ,ּבָאה כיא .ײרעטַאל א סניוזא זיא

 רָאפ נעמעלא גײל נוא יײרעטַאל א ניא עמייהעּב עקיזָאד יד גטעלּפ ליװ ביא
 מעליוא רעד !עמייהעּב א געניװעג געמ נָאק לּבור נייא ראפ .לּבור וצ גטעליּב

 נָא ביז טּביילק םע געװ .גשיש גיא גיא ביז גטלאה בעלּברעק ,כיז טעּפאווק

 ,נעמונעגסיורא טָאה סע טעליּב סעמעװ :כיא טעלּפ טלמעד ,?בור טרעדנּוה

 קעװא נעײג עקירעּביא יד נוא ,לּבור גייא ראפ עמייהעּב יד נעמוקאּב טָאה רער

 ?עמייהעּב עקיזָאד יד טסַאקעג "קיליּב) םעליוא םעד טָאה יצ .טינרָאג טימ'

 ,זירּפ מענופ רערעייט לָאמ ייווצ גיא טְלָאצאּב טָאה עמ ?ייוװ ,רעײט רעייז ,עיג

 נעמעװ ,רעד גוא ,ײרעפָאל יד טכאמעג טָאה סָאװ ,רעד) נשטנעמ ייווצ ?יײװ

 :עג ייּברעד גוא ימ םוש נָא נענוװעג נבָאה (עמייהעּב יד נעמוקעגנַא זיא/ס

 .טלעג רעיײז גרָאלראפ נּבָאה עכלעװ ,נשטנעמ 99 נופ גּבשזעכ נפא גנענּוװ

  :ַאֹּפ טראג ,קלָאפ גראפ נעניופ סעײרעטַאל זא ,טגָאז סָאװ ,רעד זא ,סע טסייה

 וצ טגָאז סָאװ ,רעד רעױּפ מעד ּפָא סראנ יוזא טקנוּפ .קְלָאֹפ םעד ּפָא סעש

 סעיצארעּפָאָאק יילרעלא נופ פליה רעד טימ םיונ גוא סעלאה נופ גנוידפאב

 :פעלש ווז כָאנ ."טפאשטריוו רעניילק רעד גופ רעגנעהנָא כיוא רעדָא " נטמו קלָאפ ,

 רָאוצוילָאװער-נטסולאיצַאס, 'וד כווא ,טייקודנאטשראפ טםונ רעייז בילוצ ,כָאנ ביז

 רענווא .נשטנעמ עקידוועדייר-סיז קוניוו טםונ נאראפ כווא זוא נשטיוד וד אב ."גרענ

 גקווָאד םעד נוא .כוב גבָארג א נבורשעגנָא גנאל טינ טָאה ,דיוואד דראודע ,יוז גוט

 ורעסיורג א ראפ רעראבנוול כערע גא נָא זוא טפאשטריוו ענוולק א זא ,רע טגָאז כוב

 נרעקא םוצ דרעפ נווק ,סעַאצווה עקירעבוא נווק טונ טכאמ רעיוּפ רעניילק רעד לייוו

 בלומ םוא טויג סָאװ ,עמייהעב רעקיבלעז רעד טימ ביז טווגאב רֶע רָאנ ,טינ רע טלאה

 | / .םווא
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 ;ראפ יילרעלא גופ ,(נפיוקוצניא קיליכ גוא גפיוקראפ וצ ראּבניול גדנאבראפ)
 רעד גיא יװ טקנופ ,לג .ר .א ,קנעּב יילרעלא ,טפאשטריוו רעד נופ געגנורעקעיג

 ןיא יוזא ,טגיילרעד נּבָאה עקירעּביא יד נוא גנעגווועג רענייא טָאה יידעטַאל

 גוא ,דינָאנ א גרָאװעג זיא ,טגילקעגסיוא ביז טָאה רעױּפלטימ גייא :ָאד כיוא

 :םיורא םינ ,עצױײלּפ יד נניוּבעג גבעל עצנאג סָאד גבָאה ענייז םירייוואכ 9

 ;יפרָאד רעדעי לָאז .רעמ צלא כיז קידנהיניּור עליפא גוא טייג נופ קידנכירק

 ;גָאואר נצנאנ נייז וצ נוא עדנימעג גייז ןצ נקוקוצ טכער כיז רעניוװנייא רעש

 נא ?טױג רעד גנעװ נסעגראפ נוא םידיגענ גהעװ םירעוּפ עקעטימ כאסא
 טינ טיונ רעד גומ נבעל עצנאג סָאד נענַאק סָאװ ,עניוזא נאראפ זיא ?םיוו

 :רעד יד נופ קעװא געייג גוא םריניור גרעװ סָאװ ,עגיוזא לפיוו ?גרעוװ רעמַָאּפ

 גופ רעמ םינ ,נעועג נּבָאה ריס יװ ,נעמ םלייצ רנאלסוד גיא זדנוא אב ?רעפ

 ;ראפ יילרעלא זא ,נלעטשרָאפ ביז רימָאל .נממאשטריוו עשרעיוּפלשימ נָאילימ 9

 געצ גיא גרָאװעג זיא נפיוקראפ גראבניול גוא גפיוקנייא נקיליב םוצ נדנאּב

 טנזיױט רעדנוח זיא ,ליפ נעוװ ?נעגנערּב סע םעוװ סָאװ וצ .טציא יו רעמ לָאמ

 ?םע טייטאּב סָאװ גוא .כייר גרעוװ גוא גבייהפוא כיז נלעװ םירעוּפ עלעטימ

 .נרָאװעג כייר גענייז םירעיופלטימ טרעדנוה גופ נששנעמ םניפ ;:טייטאב סָאד

 עליפ נוא ,רעװש יוזא צלא כָאנ זיא ײז ?קיצנייג נוא םניפ עקידעּביא יד נוא
 כָאנ כיז טָאה טפאשמערָא יד נוא !גבעק וצ גרָאװעג רערעוושש כאסא כַאנ זיא

 , : !טריגיור רעמ

 נוא עלעטימ רעמ קָאװזא ,טינ רעמ ראה ,כיז םייטשראפ ,עיזאושזרוּב יד

 נא נביילג גלָאז יז ןא ,עכײר יד כָאנ געיצ כיז גלָאז םירעױּפ עניילק

 :רוּב רעד נגעק םמאק א נָא םיונ רעד נופ נרעװ וצ רעמַאּפ טייקכעלגעמ רעד

 :םיוא םיײקיייפ רעײז םא ,טיײקיסיײלפ רעײז פא נפ ָאה לָאז ייז ןא ,עיזאושז

 נוא עשיפרָאד יד טימ דנוּכ א פא םינ גוא ,גנורעכייראּב רעיײז פא ,נסערּפוצ

 .:רעשנוא םעכיוק עלא טימ כיז טימאּב עיזאושזרוב יד .רעפעּברא עשיטָאמש
 טימאּכ יז .רעױּפ םעניא גנונעפָאה נוא נּביױלג נשלאפ גקיזָאר םעד גטלאהוצ

 .ךײר עסיז ײילרעלא םימ םיא נגיווצנייא .כיז

 עקידוועדײר:סיז עניזא .עלא גופ ירעראנעג יד נריקסאמעד) וצ יידעק
 .גנארפ יירד יז גּבענראפ וצ גונעג זיא ,נשטנעמ

 פי נומ גרעװ רעטָאּפ ץלָאפטטעּברא םָאד גָאק יצ .ענארפ עטשרע יד

 :אֹּב גיפאיסעד גָאילימ קיצרעפ טימ טרעדנוה יײיװצ יד נופ געװ ,סעלאד נוא

 עמאווירּפ יד גיטאיסעד נָאילימ שרעדנוה דנאלסור גיא טרעהעג דרע עמעווק
 גיא ביז טניפעג רעציזאּבדרע עטסעהנ טגזױט גצכעז אֹּב געװ ?רעציזאּבחרע
 ?גימאיסעד נַאולימ קיצבעז גוא פניפ םנעה יד

 גוא סיונ נומ גרעװ רעטָאּפ קלָאפ:טעּברא סָאד נָאק יצ .ענארפ עסייווצ יד
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 לָאצ רעצנאג רעד נופ) נפיוה עשרעיוּפ עכייר נָאילימ נּבלאהרעדנָא נעװ ,סעלאד

 :רעױּפ עלא נו טפלעה א טנעה יד ניא כיז וצ נעמונעגניירא נּבָאה (נָאילימ געצ

 כאסא נוא יפ נשרעיוּפ נצנאג מענופ ,דרעפ עשרעיוּפ עלא נופ ,נעייזראפ עש

 געװ ?געגנורָאּפשּפָא;:טלעג נוא גסאּפאז עשרעיופ עלא גופ טפלעה א נופ רעמ
 :נקירדוצ ,נרעװ רעכייר גניא ניא צלא טלאה עיזאושזרוּב עשרעיופ עקיזָאד יד

 רעד גופ כיז קידנרעכייראּב ,םוטרעױוּפ עלעטימ סָאד גוא טפאשמערָא יד קיד

 :בלאה:א:טימ:סקעז געװ ?רעצעּבראגגַאט גוא סעקארטאב יד נופ ימ רעדמערפ

 ,עקירעגנוה קידנעטש ,טפאשמערָא עטריניור גענײז נפיוה עש-עיופ נָאילימ
 ?טעּברא:ניופ יײלרעלא כרוד שיורּב ?קיפש קידכעּבענ א ביז ראפ נגירק סָאװ

 גוא פױנ נופ נרעװ רעמָאּפ קלָאפײטעּברא סָאד נָאק יצ .עגארפ עטירד יד

 געמ גָאק טלעג -דאפ נעװ ,טלעג ג-ָאװעג ןיא טפארקיטּפיוה יד נעװ ,סעלאד

 ענעגנודעג ראפ נפיוק נשטנעמ עליפא גוא דרע יא ,קירּבאפ .א יא ;נפיוק צלא

 ,נּבעל טינ טםינ געמ נָאק טלעג נָא נעװ ?נםאלקש ענעגנודעג ראפ ,רעטעּברא

 םראד ,גאמערָא רעד ,סָאּבעלאּב רעניילק רעד נעװ ?נריפ טפאשטריװ א טינ

 :םע נעװ ?טלעג געמוקאּב וצ יידעק ,סָאּבעלאב נסיורג מעד נגעק םפמאק א גריפ

 +:עגניירא נּבָאה נריקנאב נוא גטנאקירּבאפ ,מירכָאס ,רעציזאּבטונ טנזיוט עכעכ |

 :עלאּב מעד צוכא גוא ,סלּבור נענָאילימ רעטרעדנוה טנעה יד גיא כיז וצ נעמונ
 רעטנזיױט םיונוצ כיז גּביילק םע עבלעװ גיא ,קנעּב עלא רעּביא ייז נעוועטאּב

 : ?סלּבור נענַאילימ
 נופ נצונ יד נגעװ דייר עסיז ענייק טימ כיז וטסעוװ גנארפ עקיזָאד יד גופ

 בא .נעיירדסיורא טינ עיצארעּפָאָאק רעד נופ רעדָא טפאשטריו רעניילק רעד

 ,"עיצארעּפָאאק, עסעמע יד :רעפטשנע גייא רָאנ גייז נָאק גגארפ עקיזָאד יד

 ;רָאד רעד נופ דנֹוּב א -- ןיא סָאד ,קלָאפײטעּברא סָאד נטוועטאר גָאק סָאװ

 נפמעק וצ גטארקָאמעדלאיצַָאס רעטעברא עשיטָאטש יד טימ טפאשמערָא רעשיפ

 נוא נרעטיײרּבראפ כיז טעװ סע רעכינ סָאװ .עיזאושזרוּב רעצנאג רעד נגעק

 .טעד נייטשראפ רעױּפ רעלעטימ רעד טעװ רעכיג צלא ,דנו 3 אז א נקיטסעפ

 רעלעטימ רעד סעװ רעכיג צלא ,סעכַאטפאה עזאושזרוּב יד נופ רעקעש נצנאג

 .טייז רעזדנוא פא נלעטש כיז רעיופ

 טיירּפשראפ ,דייר עסיז צוכא ,זיא רעּבירעד נוא סע סיײװ עיזאושזרוּב יד

 .?לָאיצָאס יד זא ,טגָאז יז ,נטארקָאמעדלאיצַאס יד גנעװ מירָאקש יײלרעלא יז

 .רעױּפ מעניילק גוא גלעטימ מאּב מוטנגיא סָאד נעמענוצ גליו נטאדקָאמעד

 .?ֿבגיא םסָאד געמענוצ גליװ נטארקָאמעדלאיצַאס יד .נגיל א זיא סָאד

 טּבעל םע רעװ ,מעד אֹּכ רָאנ ,מיטאּבעלאּב עסיורג יד אּב רָאנ מוט

 לָאמ ניק נלע װ גטארקָאמעדלאיצַאס יד .ימ רעדמערפ נופ

 .8מ נוא ענײלק יד אב סופננײא סָאד נעמענוצ טיִג
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 ;עברא ניק טסטינ נעגניד עכלעװ ,מיטאּבעלאּב עלעט
 סענופ גנסערעטניא יד נקידייטראפ גוא נצישאּב גטארקַאמעדקאיצַאס יד ,רע ט

 רעמ גענייז עכלעװ ,רעטעּברא עשיטָאטש יד גופ רָאנ טינ ,קלָאפ:טעּברא גצנאג

 נופ כיוא רָאנ ,פקיניראפ געמעלא נופ רעמ גוא קיניזטסּוװאּב געמעלא גופ

 ,םירעוּפ גוא סעכָאלעמלאּב עניילק יד גופ כיוא גוא ,רעטעּברא עשיפרָאד יד
 םינ געײנ ,עכייר יד כָאנ טינ כיז נעיצ גוא רעטעּברא נייק טינ געגניד יז ּביוא

 ;ט ארקָאמעד?איצ ַא ס יד .עיזאושזרוּב רעד נופ טייז רעד פא רעּבירא

 נופ נֹּבעל םעגיא נעגנורעסעּבואפ עלא ראפ נפמעק
 געמעגרעטנוא ןילּב נָאק עמ עכלעװ ,םירעיופ נוא רעפעּברא יד
 ;רֹוּב רעד גופ טפאשרעה יד טרעטשעצ טינ כָאנ נּבָאה רימ גאמזלָאק ,כיילג
 :רוּב רעד ננעק פמאק נקיזָאד םעד גרעטכיילראפ גלעוו עכלעוו גוא ,עיזאושז

 ננָאז יז ,רעיוּפ מעד ּפָא םינ גראנ גשארקָאמעדלאיצַאס יד רעּבָא .עיזאושז

 ענייק טימ ןא ,נפָא נוא סיורָאפ גנָאז יז ,םעמע גצנאג טעד םטמיא

 :אד נוא םיונ גופ קְלָאפ סָאד נזיילסיוא םינ געמ נָאק געגנורעסעּבראפ מוש
 קלָאֿפ עצנאג סָא ד  ידעק .עיזאושזרוּב יד טשרעה סע גאמזלָאק ,םעק
 ,נ5יו ייז סָאװ נוא נשארקַאמעדלאיצַאס יד גענייז סע סניוזא סָאװ ,נסיוװ לָאז
 :ָארּפ א .מ אר גָאר ּפ רעייז טלעטשעגפיונוצ נפארקָאמעדקאיצַאס יד נּבָאה

 ,צ לא נופ גנורעלקרעד עיונעג נוא ערָאלק ,עצרוק א -- טסויה סָאד ,םארג

 יז סָאװהראפ נוא כיז סטגָאלשרעד ײיטראפ יד סָאװ

 ,יטראפ, עקיצניא יד ןיא ײטראּפ עשיטארקָאמעדלאיצַאס יד .טפמ ע ק

 קלָאפ עצנאג סָאד יידעק ,מארגָארּפ עיונעג גוא ערָאלק א סיורא טלעפש עכלעוו
 ,נשטנעמ ןיולּב גייז גענָאק גלָאז ייטראּפ רעד גיא יידעק ,נעז גוא געגעק יז לָאז

 עיזאושזרוּב רעד נופ כַאי םענופ נעיירפאּב ראפ נפמעק כעלקריוװ נליװ עכלעוו

 רעװ ,קיטכיר געייטשראפ עכלעוו ,נשטנעמ ײּברעד ,קלָאפטטעּברא עצנאנ סָאד

 מעד גריפ םראה עמ יוזאיו נוא פמאק אזא ראפ נקינײראפ כיִז םראד סע

 .ַאּפ םראד עמ זא ,נטארקָאמעדלאיצַאס יד נטלאה םעד צוכא .פמאק נקיזָאד

 סע סָא װ נופ ,מאהגָארּפ רעד ניא ער על ק רע ד יונעג גוא גנפֶא ,טעש

 נא קלַאפ:פעּברא םענופ סעלאד נוא טיוג יד טמוק

 ,רעקראטש צלא נוא רעטיירב צלא טרעװ רעטעברא יד נופ דנוּב רעד טָאװראפ

 :טנוּב א וצ נפור נוא טכעלש כיז טּבעל סע ןזא ,נגָאז --- .קינײװ כָאנ זיא סע
 -קינייװ נופרעד ןיא קלָאט רעּבָא ,גָאט נענָאק ביוא רעיירש רעדעי טעװ סָאד
 םרייל סע ס ָא וו ראפ ,נייטשראפ רָאלק לָאז קלָאפ:פעברא סָאד זא ,פיאד עמ

 םוצ נקיניראפ כיז םראד סע נעמעװ טימס גוא ,סערָאצ

 ,םיונ רעד נופ כיז נעיירפאּב ראפ פמאק

 עג ;גטארקַאמעדקַאיצַאס יד נליװ סע סָאװ ,טגָאזעג גיוש נּבַאה רימ



 מארגָארּפ נוא עיצאזינאגרָא ,קיטקאט ,דראגנאווא סלא ייטראּפ רעד ראפ פמאק ןוִז 700

 ;קלָאפ:טעּברא םענופ סעלאד רעד נוא טיונ יד טמאטש סע גענאוונופ ,טגָאז
 טימ נוא טפאשמערָא עשיפרָאד יד נפמעק םראד סע געמעװ גנעק ,טגָאזעג
 | .םמאק אזא ראפ נקינייראפ כיז געמעוו

 נענָאק רימ גע גנורעסע בראפ א ראפ םָא װ ,גגָאז רימ נלעוו טציא

 בעל םעגיא יא געגנורעסעּבראפ ,פמאק רעזדנוא םימ נפמעקסיוא כײלג
 .םירעוּפ יד נופ גּבעל מעניא יא ,רעטעּברא יד נופ

 -לאיצָאס יד כיז נגָאלשרעד נעגנורעסעּבראפ א ראפ סָאװ 5
 ? רעטעּברא יד ראפ נוא קלָאפ נצנאג נראפ נטארקָאמעד

 קלָאפ:טעברא עצנאג סָאד נעירפאּב ראפ נפמעק גטאהקָאמעדקאיצַאס יד

 ;םוא רעדיװשעי נופ ,גנוקירדרעטנוא רעדיװפעי נופ ,יירעּביױר רעדיווטעי נופ

 גומ רעירפ סאלקינרעטעּברא רעד פראד ,נעיירפאּב וצ כיז יידעק .טייקיטכערעג

 :ורַפ יד גּבָאה נעמ פראד ,נקיניראפ ֹוצ כיז יידעק גנזא .נקינייראפ כיז צלא

 ;ילָא פ גּבָאה פראד עמ ,גקינייראפ וצ כיז טכער סָאד ,נקינייראפ וצ כיז טייה

 . עשירעשרעהטסּבכלעז יד זא ,טגָאזעג ניוש נּבָאה רימ .טײיה ײירפ עשיט

 .אֹּב גוא שעקינװָאנישפ יד אּב קלָאפ םענופ גנופאלקשראפ א זיא גנוטלאווראפ

 ,קלָאפ נצנאג מער רעּבירעד קישינ ןיא טייהיירפ עשיטילַאּפ ,ײצילַאּפ רעד

 2ןצ א נּבָאה םָאװ ,סערָארס גוא סהעשסייט .עּכָארג ,טייל:םיוח לפייה א צוכא

 ירד קיציינ טייהיירפ עשיטילָאּפ יד ןיא צלא גופ רעמ רשּבָא .פיוה םוצ טיר

 ,ריקליוװ םענופ נפיוקסיוא כיז נענַאק גשטנעמ עכייר .מירעיוּפ גוא רעמעּברא

 ביוה נענָאק נשטנעמ עכייר .ייצילָאּפ נוא סעקיגוַאגישט יד נופ נזירּפאק יד נופ

 יד גוא יײצילַאּפ יד כיז גּביול-עד רעּבירעד .ענאלקנָא גא רערעייז טימ גייגרעד

 וצ רעדייא ;נשטנעמ עכייר וצ כיז געּפעשט וצ רענעטלעז באכא סעקינװַאנישמ

 ?וצסיוא כיז סָאװ טימ טינ גּבָאה מםירעוּפ נוא רעטעּברא יד .טפאשמעדא רעד

 ראפ ָאשינ זיא כיז גנָאלקַאּב ,םעקיגוװָאנישמ יד גופ נוא ײצילַאּפ רעד נופ נםיוק

 :לעו מירעוּפ גוא רעטעּברא יד .סעכיוק יד רעּביא זיא כיז גטעּפשימ ,געמעוו

 ?ןוא סעגופ גוא נזירּפאק ידו נופ ,יײרעכיור רעד גופ גרעוו רעטָאּפ טינ לָאמנײק

 רעד ניא נאמזלָאק ,סעקינוװאנישפ יד גוא ייצילַאּפ רעד דאצימ כיז נעװעקעיד

 גאמולָאק ,גנוטלאװראפ עטלײװע גסיו א ניק ָאמינ ןיא עכולעמ

 רָאנ .גפאטוּפעד גופ גנולמאוראפ:קלָא ס גײק ַאטינ ןיא סע

 :ראפ גופ קלָאפ סָאד געיירפאּב נָאק נטאטוּפעד גנופ גנולמאזראפ:קלָאפ אזא

 :ײז םראה רעױּפ רעקיניזטסּוװאּב רעדעי ,סעקינװַאנישט יד אֹּב טייקפפאלקש

 גנורינער  רעשיראצ רעד אב גרעדָאפ עכלעוו ,גשארקַאמעדלאיצַאס יד ראפ

 צםורעגפיונוצ לָאז סע זא ,צלא נופ רעקירעד גוא צלא נומ רעירפ
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 פעד יד .נטאטוּפעד נופ גנולמאוראפ:קלָאפ א נרעװ

 כיײר דיישרעטנוא נָא ,דנאטש נופ דיישרעטנוא נָא ,עלא גּביילק נפראד נטאט |

 יד דאצימ גנורעטש םוש נָא ,רעיירפ א נייז פראד ?אווסיוא רעד .מערָא רעדָא

 עטיהטראפ נקוקכָאנ נפראד נלאװ יד נופ רעדייס גכָאנ ;סעקינװָאנישט
 טלמעד .סעקינקאשטאג עקסמעז יד טינ נוא סעקינדאירוא יד םינ נוא ,נשטנעמ

 ,נטיונ;קלָאפ עלא נטכארטאּב גענָאק קלאפ נצנאג נופ נטאטוּפעד יד נלעװ

 .דנאלסור ניא סעקדנַארָאּפ ערעסעּב נריפנייא נענָאק נלעוו

 טינ ײצילָאּפ יד כיז לָאז טכירעג נָא זא .נרעדָאפ נטארקָאמעדלאיצַאס יד
 גפראד טסערא נכעלריקליו א ראפ .עמרוט ניא נצעזוצניירא מענייק גנעוװרעד

 ריקליװ םוצ פָאס א נכאמ יידעק ,נרעוו טפָארטשאכ גנערטש סעקינוװַאנישט יד

 :םיוא לָאז ניילא קָאפ סָאד זא ,יוזא נכאמ געמ פראה ,סעקינװַאנישט יד נופ

 נָא נא נבעגוצנֶא טכער סָאד נּבָאה לָאז רערעדעי זא ,סעקינוװָאנישט יד נּביײלק

 גיז א ראפ סָאװ ,טינ ּבױא .קינװַאנישפ גדעי םא טכירעג גיא כיילג עגָאלק

 -- גקסמעז נפא רעדָא נקקסמעז םעד קינדאירוא נא .פא נגָאלקאּב וצ ביז טָאה

 גקעדראפ רָאנ טעװ רעקסמעז רעד ןא ,כיז טייטשראפ ?רעטאנרעּבוג םעד

 רעד גוא ,נקסמעז מעד נקעדראפ טעװ רעטאנרעּבוג רעד נוא ,קינדאירוא מעד

 רעדָא עמרוט ניא גצעזניירא םיא טעװ עמ .ּבָאנ א נּפאב כָאנ טעװ רעגָאלקנָא

 נעװ ,נבָאה עריומ סעקינװָאנישט יד נלעװ םלמעד רָאנ .ריּביִס גייק נקישראפ

 :עדעי טעװ (סעכולעמ ערעדנא עלא גיא יװ טקנוּפ) דנאלסור ניא זדנוא אּב

 ,גנולמאזראפ:קלָאפ רעד גיא יא עגאלקנָא נא נּבעגוצנָא טכער סָאד גּבָאה רער

 נקורד רעדָא נטיונ ענייז נגעװ יירפ גדייר נֹוא ,טכירעג נשלייוועג םעד ניא יא

 | | ,געגנוטייצ יד ניא

 רעשירעמיטננײּבייל גיא גָאמ נקיטנייה ןיּב ביז טניפעג קלָאפ עשיסור סָאר

 רָאט סעקינוװָאנישט יד נופ שינעּבױלרעד א נָא .סעקינװָאנישמ יד גופ טייקינגעהּפָא

 .ּפָא גנופיצ א רעדָא ?כיִּב א טינ ,נכאמ גנולמאזראפ א טינ קלָאפ סָאד סינ
 עמ ּבױא ?טײקיגנעהּפָא עשירעמיטנגייּבײפ נייק טיג געד סָאד ןיא !נקורד

 זיא ,נקֹורדּפָא ?כיּב יירפ גייק ,גנולמאזראפ עיירפ נייק נענעדרָאנייא םינ רָאט

 ?עכייר יד גוא סעקינווָאגשפ יד גנעק נעניפעג עצייא נא כיז נעמ נָאק יװ

 .פכיּב קיטכערעג סעדעי עקאט גרעווראפ סעקינוָאנישט יד זא ,כיז םייטשראפ

 :ןָאד סָאד כיוא טָא .טיונ:קלָאפ רעד נגעוו טרָאװ קיטכערעג סעדעי נרעווראפ ייז

 גוא םייהרענעטלאהאּב נקורד ייטראּפ עשיטארקָאמעדלאיצַאס יד ןומ לכיּב עק

 עקיזָאד סָאד טעװ עמ נעמעװ אֹּב ,נרעדעי :םייהרענעפלאהאּב גטיירּפשראפ

 :רופ נוא נטכירעג יד רעּביא נּפעלשמורא נּבײהנָא נעמ טעװ ,נעניפעג לכיּב
 ;ראפרעד עריומ נייק םינ נּבָאה נטארקָאמעדלאיצַאס רעפטּברא יד רעבָא .סעמ
 :ענ גענעייל ֹוצ קלָאפ םעד רעדנאנאפ יז נֹּביִנ רעמ צלא ,רעמ צלא נקורד' ייז
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 נלעטשּפָא םינ נלעוו געגנונלָאפראפ ענייק ,סעמרוט .עגייק גוא .כעלביּב עקיטכער

 !טייהיירפײקלָאפ רעד ראפ פמאק מעד

 יד נרעװ טעטכינראפ גלאז סע ןא ,נרעדָאפ נטארקָאמעדלאיצַאס יד

 .טקיטכעראּבכײלג גצנאגניא נייז גלָאז עכולעמ רעד נופ רענריּב עלא זא ,נדנאטש

 :רעייטש נוא גדנאטש עקיטבילפרעייטש גייק טינ נאראפ זדנוא אּב נענייז טציא

 הע ,עטריגעליווירפײמינ נוא עמריגעליוװירּפ נאראפ נענייז סע ,נדנאמש עקיטכילפ

 טָאה גיומאה נצראווש גראפ ;?מינָאסכאי גיק םינ גוא מינָאסכאי נאראפ גענייז

 ?ױעד אזא ָאטינ ןיא דנאל מוש נייק ניא .נזָאלעגרעּביא צימש עליפא כָאנ נעמ

 גיק ָאטינ ןיא דנאל םוש נייק גיא .מירעיוּפ גוא רעטעּברא .יד נופ גנורעדיג
 ,טיצ ניוש ,דנאלסור ניא צוכא ,נדנאפטש ענעדיישראפ ראפ גנצעזעג ענעדיישראפ

 ןּבָאה לָאז רעיױּפ רעדעי זא ,נָאפ רעדָאפ א לָאז קלָאפ עשיסור סָאד כיוא זא

 ניק טינ נעד ןיא יצ .רעקילעדא נא טָאה סע עכלעװ ,טכער עא יד

 זיא טכער:מוטנגײּבייפ סָאד יװ ,מער בכָאנ רָאי קיצרעפ רעבעה סָאװ ,דנאש
 נאראפ צלא כָאנ ןיא ,צימש יד צלא כָאנ כיז גטלאה ,גרָאװעג טפאשעגּפָא
 ?דנאטש רע קי שביל םרע ײ סט ש א

 :אּב ֹוצ כיז טיהירפ עלופ קלָאפ נראפ נרעדָאפ נטארקָאמעדלאיצַאס יד

 .גֹופ טסיײהיײרפ :סע טסײה סָאװ .נּברעװעג טימ ביז נעמענראפ גוא גנעו

 גײג ֹוצ טכער סָאד נּבַאה לָאז רעױּפ רעד זא ,טסייה סָאד ?גנו ג ע וװ א כ
 טרָאד א ראפ סָאװ גּבילקסױא ,ליװ רע ניהּוװ גרעדנאוורעּביא ,ליוװ רע ניהּזװ

 .שינעּבױלרעד נייק מענייק אב גגערפ םינ גוא ?יװ רע טָאטש א ראפ סָאװ גוא

 גיא) נטרָאּפסאּפ יד גרעװ טעטכינראפ גלָאז דנאקסור גיא כיוא זא ,טסייה סָאד

 :ראירוא נייא גייק זא ,(גטרָאּפסאּפ נייק ָאטינ גנאק גיוש ןיא סעכולעמ ערעדנא

 ביז רעוּפ מוש ניק גרעטש וצ גגעוהעד טינ כיז לָאז רעקכמעז נייא נייק ,קינ

 טא כָאג ןיא רעױּפ רעשיסור רעד .טלעפעגנ םיא ווו ,נטעּברא נוא גצעזאּב וצ

 ,רעּבירא יירפ טינ כיז נָאק רע זא ,סעקינװָאנישט יד אֹּב טפאלקשראפ ליפיוזא

 :ימ רעד .גדרע עײג םא יײרפ ניײגקעװא טינ נָאק רע ,ניירא טָאטש ניא נריפ

 נג יי א נייק נזָאלרעד טינ נקָאז סרעטאנרעּבוג יד ןא ,טנהרָאראפ רעטסינ

 ,רעױּפ םענופ רעסעּב סײוװ רעטאנרעּבוג רעד !נעגנורעדנאװרעּבבא עקיליװ
 :אנ נָא ,דניק נילק א ןיא סָאד --- רעיוּפ רעד !ניינ לָאז רעיוּפ רעד ניהּגװ

 ;לגייּביל נייק טיג סָאד נעד ןיא יצ !נריר טינ רָאנ כיז רע ראש עווטסלאשט

 געװ ,קלָאפ גרעּביא קעזיוכ נײק טינ םסָאד נעד זיא ?טײקיגנעהּפָא עשירעמיט

 -עּכיא טעװעדנאמָאק ,סטוג ניײז טעדנעװשראפ טָאה סָאװ ,לצערָאּפ סעדעי

 | ?רעטעּבראדרע מיטאּבעלאּב ענעסקאווהעד

 זר עב א -- נויּב רעצראווש גנוא נויב רעסויוו :כעלבעטשכוב *
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 :טוא;קלָאפ גנוא שינעטערעגמוא) ?כיִּב א נאראפ ןיא סע
 ראפ רעטסינימ, רעקיטציא רעד גבירשעגנָא טָאה סע סָאװ ,(רעגנה} "קיקג

 :טגָאזעג טעשַאּפ טעװ ?כיּב גקיזָאד םעד גיא ,ווָאלַאמרעי 'ה רעד ,"טעּבראדרע

 רעציזאּבטוג גרעה יד גטװ ,נרעדנאוורעּביא לָאז רעױּפ רעד זא ,טינ פראד עמ

 ביז טמעש רע ,גפָא טדער רעטסינימ רעד .טנעה:טעּברא נּבָאה נפמראד טרָא נפא

 יז טעוװ גוא דיײר עניוזא גרעהרעד טינ טעװ רעיױּפ רעד זא ,טניימ רע ,טינ

 רעציזאּבשוג גרעה יד געװ ,נששנעמ נזָאלּפָא נעמ לָאז סָאװ וצ ,גייטשראפ םינ

 ןעמ צלא ,קלָאפ סָאד טּבעל סע רעגנע סָאװ ?רעטעבהא עקיליּב נּבָאה נפראד

 נלעװ רעקיליּב צלא ,טיונ נײז ספעװ רעמ צלא ,רעציזאצשונ יד ראפ סע טניול
 :ירדרעטנוא יײלרעלא גטָארטרעּביא יז גלעװ רעליטש צלא ,נעגנידראפ כיז ייז

 ,נצונ םצערָאּפ םעד גנעװ טגרָאזעג סרעטסימרוּבכ יד גּבָאה רעירפ .נעגנוק
 ;סימרוּב יד גנעלפ רעורפ ,סרעטאנרעבוג יד גוא עקסמעז יד גגרָאז טציא נוא

 פציא גוא ,נלאטשנדהעפ יד ניא גפָארטשאּב וצ נעגנונעדראראפ נּבעגּפָא סרעט
 ;ראפ:טסָאלָאװ רעד גיא נסיימש וצ נעגנונעדרָאראפ ּפִא עקסמעז יד גביג
 .גנוטלאוו

 :ענּפָא לֶאְז רעטילימ עקידנעטש סָאר זא ,נרעדָאפ גטארקָאמעדלאיצָאס יד

 יודעק ,עיצילימ:קלָאפ א נריפנייא נעמ לָאז מעד טָאטשנָא גוא גרעו טפאש

 יא סָאה -- רעטילימ קידנעטש א .טנפָאװאּב גיײז לָאז קלָאפ עצנאג סָאד

 א ,טיירנעגוצ טרעװ סָאװ נוא קלָאפ מענופ טלײטענּפָא זיא םָאװ ,רעטילימ א
 נסָאלשראפ טינ טאדיאס םעד טְלָאװ עמ נעװ .קלָאפ םעניא גסיש לָאז םע
 :שפנעמוא .טרָאד מיא טעװערטשומעג טינ גוא עמראזאק ניא רָאי עכעלטע פא

 ,רעדירּכ .ענעגייא ענייז ניא נסיש טאהקָאס רעד טנַאקעג טלָאװ נעד יצ ,כעל

 ;ײג טאהלָאס רעד טנָאקעג טלָאװ געד יצ ?םירעיוּפ נוא רֶעטעּברא יד גיא

 מענופ לאפנָא גא נגעק עכולעמ יד גצישאּב וצ ?מירעוּפ עקירעגנוה יד גגעק
 תונעג זיא וצרעד ןרעטילימ קידנעטש ניק נּבָאה םינ רָאנ געמ פראה עניוס
 ,טנפָאװאּב גייז םעװ עכולעמ רעד נופ רעגריּב רעדעי בוא .עיצילימ:קלָאפ א

 ביז טלָאװ קלָאפ סָאד גוא .כעלקערש טינ דנאלסור עניוס םוש נייק זיא טלמעד

 נעיינ טזיראטילימ םא:(8068טעטג)מזיראטילימ גופ כָאי םענופ טיירפאּב

 ;לעג עלא עקיזָאד יד ,רָאי א ?ּבור געגָאילימ רעטרעדנוה קעווא
 םיורג יוזא נרעיײטש יד נענייז ראפרעד ,קלָאפ םאּב גּבילקעגפיונוצ גרעװ רעט
 יד רעמ כָאֹנ טקראטשראפ טזיראטילימ רעד .רערעװש צלא שדעװ בעק נוא
 ;לומ רעד .קָלָאפ גרעּביא ויציִלֶאּפ רעד נופ נוא סעקינװָאנישט יד גופ טכאמ

 ;םִא יירעק .,לשַאמעל ,רעקלעפ עדמערפ גּביוראּב וצ יידעק ,קיטיינ זיא מזיראט

 סע רָאנ ,רעטכײל טינ נופרעד טרעװ קלָאפ םעד .רעזעניכ יד אֹּב דרע נעמענוצ

 עקידנעטש סָאד נטיבראפ סָאד .ןרעייטש עײנ יד ּבילוצ רערעװש כָאנ טרעוו
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 מארגָארּפ נוא עיצאז נאגרָא ,קיטקאט .דראגנאווא סלא ייטראפרעדראפפמאק 11 4

 :עג א טכארבעג טָאװ קלָאפ נצנאנ םענופ גנונעפָאװאב רעד טימ רעטילימ

 .םירעוּפ עלא נוא רעטעּברא עלא גנורעטכיילראפ עקיטלאוו

 2 ם א סָאד געוװעג ייז רַאפ גנורעשכיילראפ עקיטלאוועג א טלָאװ יוזא טקנוּפ

 יד כיז גגָאלשרעד סע סָאװ ,נרעיפש עטקערידמוא יד גפאש

 נרעװ סָאװ ,נרעייטש עניוזא גסייה גרעייטש עטקערידמוא .נטארקָאמעדלאיצַאפ

 סָאד סָאװ רָאנ ,טפאשטריוװ רעד נופ רעדָא דרע רעד נופ טקעריד םינ נעמונענ

 :עג גרעכעה א גופ םרָאּפ רעד גיא ,טקערידמו א סיוא יז טלָאצ קלָאפ

 :עּבעװש ,טפאנ ,נפנָארּב ,רעקוצ טרעיששאּב אנזאק יד .םעריוכס ראפ טלָאצ

 ;אק ניא טלָאצ רעייטש נקיזָאד םעד ;נכאז:כיורּבעג ערעדנא ײלרעֿפא נוא כעל

 טינ ,ביז טיימשראפ ,טלָאצ רע רעּבָא ,טנאקירּבאפ רעד רעדָא רעלדנעה רעד אנז

 זײרּפ רעד .מיניוק יד מיא נלָאצ סע סָאװ ,טלעג מער גופ רָאנ ,טלעג גייז גופ

 רעפיוק רעדעי גוא ,טרעכעהעג טרעװ כעלעּבעװש ,טפאנ ,רעקוצ ,נפנָארּב םא

 ןײרּפ םעד רָאנ טינ טלָאצ רעקוצ טנופ א נומ רעדָא נפנָארּב ?שעלפ א נופ

 ,טלָאצ ריא בוא ,?שָאמעל .ךיא םא רעייטש מעד כיוא רָאנ ,עריוכס רעד נופ
 :עּפָאק (כערע נא) ריפ ןיא ,רעקוצ טנופ א ראפ סעקעּפָאק נצרעפ ,נגָאז רימָאל

 -םעד טכָאצאּב ניוש טָאה קישטדָאװאז:רעקוצ רעד :רעיטש רעד טפערטאּב סעק

 עמוס עטלָאצעגּפָא יד ּפָא רע טמענ טציא גוא ,אנזאק גיא רעייטש נקיזָאר

 .םא גרעײטש -- גרעייטש עטקערידמוא יד נענייז מוראיוזא ,עניוק עדעי אב

 נופ םרָאפ רעד ניא עניוק רעד טלָאצ סע עכלעװ ,נרעייטש ,נכאז:ביורּבעג יד

 עטקערידמוא יד זא ,לָאמוצ טגָאז עמ .עריוכס רעד םא ןײרּפ נטרעכעהעג א

 .רע טלַאצ ליפיוזא ,טפיוק סע ?פיוו רעװ :עקימכערעג עמאס יד גענייז גרעיימש

 :עגטי. עמאס יד נעגייז נרעיטש עטקערידמוא יד .סעמע טינ זיא סָאר רעּבָא

 יד רע .ייא ,נלָאצ ןצ ייז רערעווש כאסא זיא עמערָא יד ?ײװ ,נרעייטש עקיטכעה

 רעױּפ רעד רעדייא ,רעמ לָאמ געצ ניא עסַאנכאה טמוקאּב רעכייר רעד .עכייר

 םראד נעד יצ רעּבָא ,רעמ לָאמ טרעדנוה ניא עליפא רעדָא ,רעטעּברא רעד רעדָא

 נפנָארּב רעמ לָאמ נעצ ניא ?רעקוצ רעמ לָאמ טרעדנוה ניא נּבָאה רעכייר רעד

 עילימאפ עכייר יד .טינ זא ,ביז םייטשראפ ?טפאנ רעדָא ?כעלעבעווש רעדָא

 ײרד ניא ,סנטסכעה ,רעדָא יװצ ניא רעקוצ .גפנַארּב ,טפאנ נפיוק םעװ

 גלָאצאּב טעװ רעכייר רעד זא ,טסייה סָאד נוא .רעמערָא רעד עּבאנעל רעמ לָאמ

 רעד רעדייא ,רעײטש סלא קעלײכ גרענעלק א עסַאנכאה נייז גופ

 זיא רעױּפ געמערָא םעגופ עסָאנכאה יד זא ,נלעטשרָאפ כיז רימָאֿל .רעמערַא

 םא גפיוק טעװ רע זא ,נלעטשרָאפ כיז ריִמָאְל ;רָאי א ?ּבור טרעדנוה ייווצ

 :עד גענייז עכלעוו נוא םרעייטשאב גענייז עכלעוו ,סעריוכס עניוזא ?בור קיצכעז

 נא טגיילעגפורא זיא טפאנ ,כעלעּבעװש ,רעקוצ פא) גרָאװענ רערעײט רעּביר

 :ירּבאפ רעד ,רעדייא . ,רעירפ כָאנ נעמ טלָאצ רעײטש מעד .ה .ד ,זי צ ק א
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 05 טפאשמערָא רעשיפרָאד רעד וצ

 אנזאק יד םָאה נפנַארּב ענָאיזאק םא ;קראמ גמא עריוכס יד סיורא פזָאל טנאק
 ןיא סעריוכס ערעדנא גוא נזיא ,ציצ םא ;זיירּפ מעד נּביױהעגפוא טקעריד
 סעריוכס עשידנעלסיוא עקיליב יד ?ײװ ,ראפרעד גרָאװעג רערעײט ןײרדּפ רעד
 =ָאד יד רומ .(סעגילשַאּפ עכיוה נָא דנאקסור נייק גיירא םינ געמ- טזָאפ
 / .רעייטש רעד גפערטאב ?ּבור קיצנאװצ טעװ ?ּבור קיצכעז עקיז
 ;ּבענּפָא נאמערָא רעדסעװ סעסָאנכאה ענייז נופ לֹּבֹור גדעי גופ זא ,סע פסײה
 :עכער טינ) נרעיטש עשקערידמוא נופ םהָאּפ רעד גאא םעקעּפָאק נע צ
 :וטמשטךהע ,טלענפיל םסָאד ,רעטלעג:פיוקסיוא יד ,נרעייטש עטקעריד יד קידנענ

 יד טפערטאּב רעױּפ נכייר םאּב נוא .(עשידניימעג ,עשיטסָאלָאװ ,עקסמעז ,רע
 םרעדנוה םא גפיוק רע טעװ עטרעיימשאּב סעריוכס ;?ּבֹור םנזיוט  עסָאנכאה
 ; םופ -- (קיצפופ םרעדנוה יד גיא) גלָאצאּב רע םעװ רעייטש ;?ּבור קיצפופ

 :װ} עסָאנכאה ?3ור גדעי נופ טעװ רעכייר רעד זא ,סע טמייה בור קיצ
 ;ָאק םניפ רָאנ גרעיטש עטקערידמוא נופ םרָאפ רעד ניא גּבעגּפָא רענ
 ופ רע שלָאצ רעקינײװ צלא ,זןיא ששנעמ רעד רעכייר סָאװ .ס ע ק עּפ
 :יטש עטקעדידמוא יד נענייז רעּבידעד .רעיישש גפקערדידמוא סעמָאנכאה ענייז
 גענײז סָאד -- גרעיטש עטקערידמוא .עקיטכערעגמוא עמאס יד גרע
  :םערטאּב נעמאזוצ רעטעּבכרא יד ןןא םירעיוּפ יד ,עמערָא יד פא נרעייטש
 עלא  גופ ,/10 רעדָא '|10 גלָאצ גוא גנורעקלעמאפ רעצנאפ רעד נופ = /1
 םירעוּפ יד געמוקאּב םעסָאנכאה עלא גופ נוא .נרעיטש עטקערידמוא
 :עדלאיצַאס יד ,טָא ןיא 1 /10 נופ רעמ טינ ,עדאווא ,רעטעּברא יד גוא
 נריפנײא גוא גרעייטש עטקערידמוא יד גפאשּפָא לָאז עמ ,נרעדָאפ גטארקַאמ
 :טיימאּב סָאד .סעשורעי גוא סעסָאנכאה פא רעייטש גװיסערגָארּפ א
 טָאה םע רעװ .רעייטש רעד נז פראד רעכעה צלא ,עסָאנכאה רעמ סָאװ
 טָאה םע רעװ ,?בור נופ עקעּפָאק וצ גלָאצ לָאז רעד ,עסָאנכאה ?ּבור שנזיוט
 סעסָאנכאה עטסנעלק עמאס יד .וװ ,זא ,א סעקעּפָאק ייווצ ֹוצ -- םנזיוט ייוװצ

 נצנאגניא נלָאצ (לבױר טרעדנוה ריפ נופ רעכעה טינ סעסָאנכאה ,לשָאמעל)

 אזא .גתעייטש עטסערג עמאס יד נלָאצ םיריווג עטסערג עמאס יד .סינרָאג
 .רעװיסערנָארּפ א ,רעקיטכיר ,רעדָא ,רעייטשיע םָא גכ אה א  ,רעייטש
 :םֹוא יד רעריא רעקיטכערעג כאכא געוועג טְפָאו ,רעייטשנע סָא נ כ אה

 ןא ,רעּבכירעד עקאט כיז נגנָאלשרעד נטארקָאמעדלאיצַאס יד .גרעייטש עטקעריד |

 :לאה גוװיסערנַארּפ א נריפנייא גוא גרעייטש עטקערידמוא יד נפאשּפָא לָאז עמ

 יד ,רעמיטנגייא עפא זא ,כאז עכעלדנעטשראפ א רעּבָא זיא סע ,רעײטש:עסָאנ
 א רַאנ .מעד גגעק כיז .לעטש בוא טינ סע בקיװ עיזאושזרוּב עצנאג
 רעטעברא עשיטָאטש יד טימ טפאשמערָא רעשיפרָאד רעד גופ דנוּב רעטסעפ
 .גנורעטעּבראפ עקיזָאד יד עיזאושזרוּב רעד אב גפמעקסיוא גָאק

 18 , /  ביגעל



 מארגָארּפ נוא עיצאזינאגרָא ,קיטקאט ,דראגנאווא סלא טראפ רעד ראפפמאק 11 6

 ראפ נוא ,,קלָאפ נצנאג נראפ גנורעסעּבראפ עקיטכיװ א רעייז ,טצעלוצ

 ;םוא לָאז 'עמ ןא ,גירעד טייטשאּב ,רעדנוזאּב טפאשמערָא רעשיפרָאד רעד
 .:טאהקָאמעדקאוצַאס 'ד גרעדַאפ סע סָאװ ,רעדבק יד גענרעל טקסיז

 -עדייא ,נלוש רעקינײװ כאסא נאראפ פרָאד גיא זיא םייצ רעקיטציא רעד ניא

 ;רֹוּב יד רָאנ ,נסאלק עכיײר יד רָאנ םוטעמוא גּבָאה ייּברעד גוא ,טָאטש ניא

 מוא סָאד רָאנ .גנודליּב עטוג א רעדניק יוד נֹּבעג וצ םייקכעלנעמ יד עיזאושז ;

 סָאד גזײלסױא גָאק רעדניק עלא ננענרעל עשירעטאנילּבָא נוא עטסיז

 ?מערָא עשיפרָאד יד .שינרעטצניפ רעקיטציא רעד גופ ןזײװלײט שטָאכ .קלָאפ
 אב ביז טקיטיינ גוא שינרעטצניפ רעד גופ סרעדנוזאּב טדייל רעדיוװ טפאש

 ,עכעלקריוװ א נּבָאה נפראד רימ ,כיז םיימשראפ ,רָאנ .גנודליּב ניא סרעדנוז

 ,םיכָאלאג נוא סעקינוװָאנישט יד גליו סע יװ ,אזא טינ נוא ,גנודליב עיירפ

 סָאד נּבָאה לָאז רערעדעי זא ,רעטײװ ,נרעדָאפ גטארקַאמעדלאיצַאס : יד
 נופ .יירפ נצנאגניא ?יװ רע נּבױלג א ראפ סָאװ אֹּב כיז נטלאה וצ סכער עלופ

 ײק-עפ יא בוא דנאלסור ניא רָאנ געניײז םעבולעמ עשייייּפָארייא יד

 ,נביױלג רעהנא נא גופ גשטשנעמ גנעק נצעזעג עכעלדנעש ירד נבילבראפ כָאנ

 ?ןָאד יד ,נֹדֵָיי ,נטנאטקעס ,סעקינלָאקסאר נגעק ,נשיװאלסָאװארּפ םענופ טינ

 ײז רעדָא ,נביולג נסיועג א נצנאגניא נרעווראפ יז רעדָא ןיא גנצעזעג עק

 י גסיװעג א נופ נשטנעמ אב ּפִא נעמענ) יז רעדָא ,מיא גמיירּפשראפ גרעווראפ

 ,עקיטכערעגמוא עמאפ יד נענייז גצעזעג עלא עקיזָאד .יד .טכער עסיוועג .נּביולג

 ,?וירפ עלופ יד נּבָאה פראד רערעדעי .עכעלדנעש עמאס ,עשירעוטדלאווג עמאס

 כיוא רָאנ ,ליװ רע נביולג א ראפ סָאװ אב כיז גטלַאה וצ רָאנ טינ טייה

 . ביול נג מעד נעטײב גוא גביולנ רעדיװטעינטײרּפשראפ

 נעמעװ גגערפ וצ טכער ננייק נֹּבָאה טינ עליפא םראד קינװָאנישט נייא ניק

 יד םינטָאה רענייק גוא ,נסיוועג נופ כאז א זיא סָאד :נביולג םעד גנעוו זיא טינ

 "רע קידנש רע ה, מוש נייק ניײז טינ םראד סע .נשימוצניירא כיז ָאד עזָאה

 עג גראפ כיײלג גייז גפראה סעכריק עלא ,סנּביױלג עלא .עבריק רעדָא גּבױלג

 נופ גרעוו נטלאהעגסיוא נענָאק םגּביױלג ענעריישראפ נופ עכעלטסייג יד .צעז

 ?ָאיזאק יד נופ פראד רעדיוו - עכולעמ יד ,סנּביולג ערעײז וצ נרעהעג סָאװ ,יד

 ;טסײג ענייק נטלאהסיוא םינ םראה ,גּבױֿג נײא גײק נציפש םיִנ דעטלעג ענ

 ,עשיטנאטקעס יד טיג- ,עשיקינלָאקסאר יד טינ ,עשיװאקסָאװארּפ יד םינ ,עכעל

 :ןא ,גטארקָאמעד ולאיצָאס יד גממעק סע סָאװראפ טָא .ערעדנא םוׁש ניק טינ

 ?םיוא מוש נָא נרעװ טריפעגכרוד טינ נלעוו .נעלטימסָאמ עקיזָאד יד גאמזלָאק

 סָאד כיז טעװ גנאל יוזא ,גבירקוצכרוד כעלעקנוראּפש םמוש נָא גוא גשינערייר

 .ןביולג נראפ געגנוגלַאפראפ עשִיייֵציִלֶאַּפ עכעלדנעש יד גֹופ נעירפאּב םינ קלָאמ
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 טע נבלעווא םענייא םעווָאדעג עשוייצילָאּפ עכעלדנעש רעקינײװ םינ יד גופ גוא
 .נּביױלג זיא

 א א *

 רעד כיִז גליװ סע נעננורעסעבראפ א ראפ סָאװ ,טכארטאּב גּבָאה רימ

 רעד ראפ סהעדנוזאּב נוא קלאפ נצנאג גראפ נשארקָאמעדקאיצַאס יד גגָאלש
 ײז געגנורעסעבראפ א ראפו סָאװ ,נָאפ קוק א רימָאק טציא .טפאשטערָא
 יד נוא נקירבאפ יד נופ רָאנ טינ ,רעטעברא יד רֹאפ נגָאלשרעד ביז גליוו
 :אֹז נֹוא עשיקירבאפ יד .רעטעכרא עשיפרָאר יד ראפ כיוא) רָאנ ,עשיטָאטש
 - ץעסיורג גיא גפעברא יז ;רעטסערּפעגפיוגוצ ,רעננע נעניוװ רעטעכרא עשידָאװ
 ;לאיצָאס יד נופ םליה רעד .םימ כיז נצונאּב וצ רעגנירג זיא יז ,;נפאטשראוו
 יד גבָאה סעביס עלא יד בילוע .נשטנעמ עטעדקיבעג יד נופ גטארקָאמעד
 פמאק םעד גביױהעגנָאז ערעדנא עלא ראפ רעירפ כַאסא רעטעברא עשיטָאטש
 ;עסעבראפ עקידנפיידאב רעמ גגָאלשרעד כיז נכָאה גוא םיטאכעלאכ יד נגעק
 ,קורבאפ גרעוו גבענעגסיורא טלָאז סע ןזא ,כיוא נגָאלשרעדו כיז נכָאה ,נעגנור ,
 ;ראפ עניוזאפקנופ ראפ םמאק א נריפ גמאהקָאמעדלאיצַאס יד רעּבָא ,גצעזעג
 -אפ גפעברא םָאוו ,נראטסוק יד ראפ יא :רעשעכרא על א ראפ ןנעגנורעסעב
 --  ,רעפרעד יד ניא ייס ,טעטש יד ניא ייס ,מייהרעדניא מיטאּבעלאּב יד
 יא ---,סעכָאלעמלאב נוא סרעטסיומ עניילק יד אב רעטעבראגניול יד ראפ יא
 יד ראפ יא -- ,(.װ .א .א רערעיומ ,סרעלסעט) רעטעּברא:יוּב יד ראפ
 .יפרָאד יד ראפ יא -- ,רעטעּבראצראווש יד ראפ יא ,רעטעברא:דלאוו
 רעטעברא עלַא עקיזָאד יד .עקיבלעז סָאה כיוא דעטעברא עש
 ;ץברא:קירבאפ יד כָאנ כיילג ,גקינייראפ כיז דנאקסוד צנאג גיא נָא טציא גּבייה
  ראפ םמאק םוצ כיז נקינייראפ ,רעטעברא;קירּפאפ יד גופ םליה רעד ספימ נוא רעמ
 ;רע כע ה א ראפ ,גָאט:פעברא גרעצריק א ראפ ,געגנוגנידאבצנבעל ערעסעב
 ;םוא יד כיז ראפ טלעטש ייטראפ עשימארקָאמעדלאיצַאס יד נוא .טלָא צעג
 גפלעהו ,נכעל רעסעב א ראפו פמאק רעײז ניא רעטעברא ע? א גציטש וצ עבאג
 עמטאס יד נדנאכראפ עטסעפ ניא (גקינייראפ) גריזיגאגרָא וצ גנעמעלא ײז
 :םע5ב נוא לעלכיּב גפיירפשראפ טימ יז גפלעה ,רעטעּברא ערעכיז גוא עטסעפ;
 ,צפא םימ גפלעה לאלכיּב נוא עיינ יד וצ רעטעברא ענעראפרעד גקוש םומ ,כעל
 טל8ערו ,טייהיירפ עשיטילַאּפ ננָאלשרעד כיז גלעו רימ גע .כעלנעמ רָאנ סָאװ
 ענעגייא נּבָאה גמאמוּפעד יד גֹומ גנופמאזראפײקלָאפ רעד ניא כיֹוא רימ נלעוו
 .טקנוּפ ,גלעװ יז נוא ,גטארקָאמעדקאיצַאס ,רעטעּברא :טאטופעד ,נשטנעמ
 גבענסיורא לָאז עמ זא ,גרעדָאפ ,רעדנעל ערעדנא גיא םירײװַאכ ערעייז יװ
 | יי .רעטעכרא יד סעוויופעפ גצעזעג

 סע עכלעוו ,נעגנורעטעבראפ ע?א יד גענעכערסיוא טינ ָאד גלעװ רימ



 מארגָארּפ נוא עיצאזינאגרָא ,קיטקאט ,דראגנאווא סלֹא ייטראּפ רעד ראפ פמאק ,ןִוִו 708

 7 :רעטעברא יד ראפ ייטראּפ עשיטאהקָאמעדלאיצַאס יד גגָאלשרעד כיז ?יוו

 ;סיוא נוא מאהגָארּפ רעד ניא טנכערעגסיוא גענייז געגנורעסעבראפ עקיזָאד

 פעװ ָאד- * .י"דנאלסור ניא כאז:רעטעּברא יד, ;?ביּב םעניא טרעלקרעד כעלריפ
 .נעגנורעסעבראפ עקיזָאד יד גופ עטסקיטכיוו יד גפורוצנָאר נײז גונעג זדנוא

 גיא גָאט נייא .סעלסעמ א ָאש-טבא גופ רעמ טינ גייז םראד גָאמ:טעּברא רעד
 טעברא:נעָאשרעביא .נעורוצּפָא םא שעבהא גופ יירפ גייז קידנעמש פראה כָאװ

 .:ןקאַּב נפראד רעדניק .טעּברא;טכַאנ כיוא נוא ,נרעוװ םרעווחאפ  נצנאגניא פראד |
 .גוָאלענוצ םינ ייז נפראה רעבירעד גוא רָאי גצכעז זיב גנודקיכ עשסיזמוא געמ
 סעיצקודָארּפ עכעלדעש גיא .רעטלע גקיזָאד םעד זיּב טעּבראיניוק גייק וצ נרעוװ
 רעד םראד טעכרא רעד אב גנוקידעש רעדעשי ראפ .נטעברא טינ נעיורפו נטראה

 סע סָאװ ,נעגנוקידעש ראפ ,לשָאמעל --- ,רעטעּברא יד געניולאּפ סָאבעלאּב
 :נאנאפ .?גד,א סעקלעײװ ,סעגישאמ:שערד אֹּכ נטעּברא עכלעװ ,יד נפערמ

 נוא ,בכָאװ עד עי רעטעּברא:ניול עלא טימ קידנעטש געמ פראד ביז נֿלָאצרעד

 פפערט  סָאד יװ ,ךָאי ?טרעפ א גיא רעדָא םישָאדאכ ייווצ ניא לָאמ נייא םינ
 :כיװ רעייז זיא רעטעּברא יד ראפ .נטעּברא עשיפרָאד פא נעגנידנָא םאּב טּפָא
 רַאנ ,שרעהנא טינ ייברעד גוא כָאֹוװ עדעי טארוקא גיול םעד נעמוקאב וצ קיט

 ביל רעײז גּבָאה רעננידנָא יד .סעריוכס גייק טםימ טינ גוא טלעג סעראּב םימ

 וירד סעריוכס ענדוקסאּפ יילרעלא נול םענופ נּבשזעכ נפא רעטעברא יד גדניבוצנָא
 נעמ פראד ,?אהנואקס גקיזָאר םעד וצ טפָאס א נכאמ יידעק ;רעײט יוזא ֿלָאמ

 :יוכס טימ ניולטעּברא םעד נּכעגוצסיורא צעזעג נטימ נרעווראפ טגנידאכמוא

 עמ רעד נופ עיסנעּפ נעמוקאּב גפראה רעטעּברא ערעטלע .יד ,רעטייוו .סעד
 יד גוא נסאקק עכייר עלא ימ רעייז טימ םיוא נטפלאה רעטעברא יד ,עכול

 יד יװ ,עיסנעּפ פא טכער רעקינײװ טינ יז נּבָאה רעּבירעד נוא ,עכולעמ עצנאנ
 :רעד טינ ביז נלָאז םיטאבעלאב יד יידעק .יז נעמוקאב סָאװ ,סעקינוװָאנישמ

 נעמונעגנָא נענייז סָאװ ,מילָאלק יד נכערב  נוא ענאפ רעיז םימו נכיורבסימ גגעוו

 רָאנ טינ גרָאטקעּפסניא נרעוו טמיטשאב נפראד--- ,רעטעּברא יד סעוויופעל

 ,נמפאששריוו עשירעציזאּבשוג עסיורג יד רעּביא כיוא רָאנ ,גקירּבאפ יד רעכיא
 -עבָא .רעטעבראטניול נצונאב עכלעװ ,נעננומענרעטנוא עלא רעביא ,לא?כיב

 ײז גפראד סע ,סעקינװָאנישט נייק םינ נַײז נפראד גרָאטקעּפסניא עקיזָאד יד
 א םא נײז גפראד ײז ,סרעטאנרעבונ רעדָא נרָאטסינימ יד טינ נעמיטשאב

 עט? ײװע גסיו א גייז נפראד גרָאטקעּפסניא .ײצילַאּפ רעד אּב םינ עלעמש

 עטיורטראפ .ענעי טלאהעג נּבעג םראה אנזאק ;רעטעכברא יד נופ
 .גמיילקסיוא  יירפ נלעוו ניילא רעטעברא| יד נעמשוװ ,רעטעכרא יד נופ נשטנעמ

 רעד נופ סעכַאנאה-טנורג יד רעלוּפָאּפ טביורשאב סָאװ ,רושָארב א סווָאמראמ .ל *

 | | .ד ע ר .טאהגָארּפ רעשומארקָאמעדלאיצַאס

* 
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 פא כיוא גבעג גנופכא גפראד גטאשופעד:רעטעברא ענעבילקעגסיוא עניוזא גוא

 מיטאבעלאב יד זאא ,נרעוו נטלַאהעגסױא םוג גלָאז םעריד:רעטעברא יד זאו ,מעד

 עשיטניה סעּפע ניא געניוװ וצ רעטעּברא יד געגניווצ נגעוורעד םינ כיז גכָאז
 ,(גטעברא עשיפרָאד אב טפָא טפערט סָאד יוװ) כעלביטשײדחע ניאו נוא סערונַאק

 .וי.א.א ורַּפִא םרעטעברא מעד גנעװ מילָאלק יד נרעוו טוהענּפָא לָאז סע זא

 נופ נטאמוּפעד עטלייוװעגסיוא םוש ענייק זא ,נסענראפ טינ נעמ פראד יײּברעד

 נײק ָאטינ זיא סע נאמזלָאק ,גצונ םוש גייק נעגנעהּב םינ נלעוו רעמעּברא יד
 קלָאפ גראפ נוא קישכעמלא ןיִא ײצילָאּפ יד נאמזלָאק ,םייהיירפ עשישילָאּפ

 נָא טציא טרימסערא ײצילַאּפ יד זא ,סיײוװ רערעדעי .כעלטרַאװטנַאראפ םינ

 סָאװ ,רעפעברא גדעי כיוא רָאנ ,נפאמופעד:רעמעטהא רָאנ םינ טעּפשימ םוש

 מער גייז רעוא סָאד נקעדפוא וצ ,נעמעלא ראפ גדייר וצ כיז םנעווחעד
 טעװ זדנוא אּכ נעװ רעּבָא .כיז גקינייראפ וצ רעטעברא יד נפור וצ גוא צעזעג
 געגנערב רעטפעברא יד נות גטאטשוּפעד יד גקעוו טלמעד ,םייהיירפ עשיפילָאּפ גײז

 .גֵצֹונ באסא רעיײז

 ,סעקישטאירדָאּפ ,רעציזאּבטוג ,נשנאקירּבאפ) רעטעּברא געגניד םָאװ ,עלא

 נכאמ ןצ כעלריקליו נרע וראפ נצנאגניא געמ םדאד (םמירעיוּפ עכייר
 ,לשָאמעל ,גיולטעברא םסרעשעברא | םענופ  נעגנונעכערּפָארא ןיא טינ עכלעוו

 ;ופ םרָאפ רעה ניא נעגנונעכערּפָארא ,עריוכס עטריקאדכ ראפ געגנונעכערּפָארַא

 סָאװ ,טאטדלאוונ א נוא םייקכעלצעזעגמוא -גנא--זוא סָאד .וװ .א .א םארטמש

 :ילטעּברא םענופ ננעגנונעכערּפָאא כעלריקליװ גכאמ מיטאּבעלאב יד

 םֹוש ניק גיא םינ סָאבעלאב רעד רָאפ רעטעברא יד גיוק םעד גרענעלקראפ

 גײז נײלא טינ םראדסַאּבעלאּב רעד .געגנונעכערּפָארא ענייק טימ גוא םחָאפ
 ענעשעק גיא כיז םגייל סָאװ ,רעטכיר רעניש א) רעטכיד רעד גואטעפיוש רעד

 :א גיא ביז נדנעװ רָאנ ,(!רעטעּברא םענופ .נעגנונעכעדּפָארא יד גיירא

 ןופ נרעװ נּבילקעגסיוא םראד טכירעג רעקיוָאד רעד גנוא ,שכירעגנ נסעמע

 :ענ עניוזא רָאנ .כיילנאּב םיטאבעלאּב יד גופ גוא רעטעּברא יד גופ נטאשוּפעד
 יד נופ נטייקנדירפוצמוא יײלרעלא נביילקרעדנאנאפ רעשיויניּפלא גענַאק גטכיר)

 /  ,טיטאכעלאּב יד םא רעטעּברא יד נופ גוא רעטעּברא יד פא מיטאבעלאּב
 גליוו סע) סאקקנרעטעברא גצונאו גראפ נעגנורעפעבראפ א ראפ סָאװ טָא

 .:עי גיא ,שֹוג נרעי ניא רעמעברא יד .נפארקָאמעדלאיצַאס יד גגָאלשרעד כיז

 טימ טםאזנימעג נעראטס כיז נפראד קישטאירדָאּפ גדעי אב ,עימָאנָאקע רעד

 ביז נפראד יז געגנורעסעכראפ א ראפ סָאװ ,נעלדנאהאּפ וצ נששנעמ ערעכיז
 ענעדיישראפ פא) גלעמשסיורא גלָאז ייז געגנֹורעדָאפ א ראפ  סָאװ , גנָאלשרעד

 גלעו סעקישטאיררָאּפ ענעדיישראפ אּב ,סעימָאנָאקע ענעדיישראפ ניא ,נדָאװאז

 - .(ענעריישראפ ,כיז טיימשראפ ,נייז רעטעברא יד נופ נטגנורערָאפ יד



 מארגָארּפ נוא עיצאזינאגרָא ,קיטקאט .רראגנאווא סלא ייטראפ רעד ראפ פמאק ,ןֵוַז 710

 :עברא יד גפלעה נטע טימָאק עשיטארקָאמעדלאיצָא ס י
 ,נעגנורעדַאפ ערעײז נעמיטשאּב ֹוצ רָאלק גוא יונעג דנאלסור צנאג נוא רעט

 :ּכענעגרעּביא גענייז םע/ ּוװ ,כעלסעלּב עטקורדעג זָאלוצסיורא כיוא נוא
 גֹוא ,רעטעּברא עלא נסיװ  ייז נלָאז םע  יידעק ,נעגנורעדָאפ עקיזָאד יד
 יוװ ,ראדילָאק נענייז רעטעברא יד נעװ .עווטסלאשטאנ נוא מיטאבעלאב יד

 :בָאנ םיטאּבעלאּב יד סיוא טמוק טלמעד ,נעגנורעדַאפ ערעייז ראפ ,ששנעמ נייא

 :רעד רעטעברא יד ניוש ביִז גבָאה ןסעטש יד ניא .נייז מיקסאמ גוא נבענוצ

 גוש :ּביה טציא תהא ,נפיוא אזא פא נעגנורעסעּבראפ כאסא  גגָאלש

 :רָאד יד יא ,רעטעּברא עשרעקרעװשנאה יד יא ,גראפסוק יד יא נָא כיוא

 ערעײז ראפ נפמעק וא (גריזינאגרַא) נקינייראפ כיז רעטעּברא עשיפ
 נריפ ,טייהיירפ עשיטילָאּפ גייק ָאטינ זיא זדנוא אב נאמזלָאק .געגנורעדָאפ
 :לעװ ,ײצילָאּפ רעד נופ ביז קידנטלאהאבסיוא ,מייהעג פמאק נקיזָאד מעד רימ

 רעּבָא .נעגנוקינייראפ:רעטעּברא יילרעלא נוא כעלמעלּב יילרעלא טרעוװראפ עֶכ
 גבױהנָא רימ נקעװ טלמעד ,טייהיירפ עשיטילָאּפ גפמעקסיוא גלעוװ ריס נעוו

 סָאד יידעק ,נעמעלא ראפ נפָא נוא רעטיירב כָאנ פמאק נקיזָאד םעד נדיפ
 :ָאס ביז לָאז נוא נקינייראפ כיז לָאז דנאלסור צנאג ניא קלַאפײטעּברא עצנאג

 טעוו םע רעטעברא רעמ סָאװ .געגנוקירדרעטנוא ננעק גקידייטראפ רעשיראדיל

 :רעטעּכברא רעשיטארקָאמעדלאיצ ָאס רעד גיא גקינייראפ כיז
 :רעד כיז יז גקעוו רעכיג צלא ,טפאהס רעייז גייז טעוװ רעסערג צלא ,יי ט ר אפ

 רעדיוושעי נופ סאלק:רעטעבכרא םמעד געיירפאב וצ קידנעטשלופ ביוא גנָאלש

 רעד ראפ .םעברא רעריוופעי .גופ ,טעבראאניוק רעדיוופעי .גֹומ ,גנוקירדרעטנוא

 יי יי .עיזאושזרוב
* { /* ,. 

 ײטרַאּפ:רעטעברא עשיטארקָאמעדלאיצַאס יד זא ,טנאזעג גיוש נבָאה רימ

 ראמ בוא רָאנ ,רעטעּברא יד ראפ רָאנ טינ געגנורעסעּבראפ כיז טגָאלשרעד
 נעגנורעסעּבראפ א ראפ סָאװ ,נָאט קוק א טציא רימֲָאֿל .םירעיופ עכא

 | .כיז טגָאלשרעד יז םירעיוּפ עלא ראה

 -לאיצָאס יד כיז ז נגָאלשרעד נעגנורעסעּבראפ א ראפ סָאװ .6
 ?מירעוּפ עלא ראפ נטארקָאמעד

 ;רָאד יד פראד עקידנטעּברא עלא נופ גנויירפאּפ רעקידנעטשלופ רעד ראפ

 םמאק א נריפ ,רעטעּבױא עשיטָאפש יד טימ דנוּב גיא ,טפאשמערָא עשית

 עכייר יד .םירעיוּפ עכייר יד ננעק כיוא רעטנורעד ,עיזאושזרוב רעצנאג רעד ננעק

 רעקיליב סָאװ סעקארטאּב ערעײז גלָאצטכ וצ גנעראטס ביז נלעװ םירעיופ



 111 טפאשמשרָא רעשיפרָאד רעד וצ

 :רָאד נוא עשיטָאטש יד נוא ,רערעווש נוא רעננעל נטעּברא וצ ייז נעגניווצ גוא

 גכייר םאּב כיוא נלָאז סעקאהטאּב יד זא ,גנָאלשרעד כיז גלעװ רעטעּברא עשיפ

 ,ןרפֶא נא טימ ,רעגנירג גטעּברא גלָאז נוא טלָאצעג נרעסעּב געמוקאּב רעיוּפ

 ;ראפ ענעגיא עריא גהליּבסיוא פראד טפאשמערא עשיפרָאד יד זא ,סע םסייה

 גלעוו גוא טדערעג ניוש םעד גנעװ נבָאה רימו -- ,םירעוּפ עכייר יד גָא ,גדנאּב

 .גרעזאכרעּביא קידנעטש סע
 יא ,עכיױר יד יא ,נעמאזוצ עלא ,מירעיוּפ יד נּביילּבראפ דנאלסור גיא רעּבָא

 א נדלוּפ עלא ייז ;ענעניבײל רעירפ יװ מיטָארּפ כאסא ניא בכָאנ ,עמערָא יד

 ײז ;רנאטש נקיטכילמרעײטש ,נצראװש ,גרעקירעדינ
 :אנ עקסמעז גוא סעקינװָאנישט עשִויצילָאּפ יד אב טפאלקשראפ גענייז עלא
 יד ראפ צערַאּפ נפא ,רעירפ יֹװ ,טפָא רעייז גטעּברא עלא יז ;סעקינלַאשש
 טקנוּפ -טִא -- עקנַאפ .עשאּפ  ראפ ,קנערטײיפ ,נדרע ענעטינשענּפָא

 .םֹושנגיּביפ םאּב ביוא .צערָאפ  .גפא פעּבראעג - נּבָאה ײז יװ

 ;םושנגייּבײל םעיינ נקיזָאד םעד נופ נעיורפאּב כיז גליװ םירעױּפ ע?א

 ,רעציזאּבשוג יד גסאהראפ עלא ,טקישכעראּבקופ גייז נליװ ע2 א ,דנאטשוצ
 :ישטשנאּפ נטעּברא נײג טציא זיּב כָאנ ייז נעגניװצ עכלעװ
 :ומ יד יא ,עשאּפ וד יא ,דרע יד יא םיצירּפ יד 'ינטעּבראּפָא; --= ענ

 ראפ, יא ,נפענרא "סעװארטַאּפ ראפ, יא ,סעקנָאפ יד 'א ,קנערט
 גופ טדייפ טּפאשמערָא יד .(טיֹורּב סָאד) גדיינש רעּבײװ יד נקיש ' ' "רעווָאק
 רעכייר רעד .רעױּפ רעכייר רעד יװ ,רעמ כָאנ געגנוטעבראּפָא עלא עקיזָאד יד

 טסעדנופ רעּבָא ,צערָאּפ נפא גטעּברא וצ נופ סיוא לָאמא כיז טפיוק רעיופ
 שסייח ,רעױּפ נכייר מעד כיוא קראטש רעציזאּבשוג ידלייטנמסרעמ גקירד גנעו
 גגעק ,טײקיזָאלטבער ריא ננעק נפמעק םראד טפאשמערָא עשיפרָאד יד זא ,סע

 ו- םימ .נעמאזוצ נעגנוטעּבראּפָא מינימ יילרעלא גנעק ,םענישטשנאפ וולרעלא
 סעלאד רעדירװט עו נופ ,טפאשטכענק רע צ נא ג רעד גופ .םירעיוּפ עכייר
 עצ גאג יד נעמוקייב גלעװ רימ געװ ,טלמעד רָאנ נעײרפַאב ביז רימ גלעוו
 אזא נאראפ ןיא סע רעּבָא ,(רעשנורעד כיוא םירעוּפ עכייר יד) עיזאושזרוּב

 םעד כיױא ?ײװ ,נעיירפאב רעי דר פ כיז גלעװ רימ רעכפעװ נופ ,טפאשטכענק
 גאראפ כָאנ נענייז סע .טפאששכעגק רעקיזָאד רעד נופ רעטיב ןיא רעיופ נכייר
 ;עױּפ יד ּגװ ,נזיירק עניוזא גוא רעשרע עניוזא כאסא דנאלסור ניא זדנוא אנ
 'װ רָאֹנ םירש נוא םירש םא טציא ןיּב בָאנ ןּביילּבראפ געמאזוצ עלא מיר
 - ץשיפרָאד עצנאג יד גוא רעטעבראו | עשיסור עלא גפרַאד רעבירעד .ענעגיי בייל
 :םמאק א נריפ נטײז ײ וו צ פא טגעה עדײּב טימ טפאשמערָא
 טימ דנוּב גיא ,געיושורוּב עלא ננעק םמאק א -- טנאה נײא טימ -

 2 ׁשט ידיננעק םמ א ק א -- טנַאה רעטייווצ רעד טימ ;רעטעברא שלא
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 3 רע : ; גל

 מארגָארּפ נוא עיצאזינאגרָא ,קיטקאט .דראגנאווא טלא ייטראפ רעד ראפ פמאק ,ןִזִז 712

 יד רעציזאּבסונ יד נגעק ,רעפרעד יד ניא סעקינװָאג

 :?םערָא עשיפרָאד יד ביוא .מירעוּפ עלא םימ דנוב ניא ,ר עמי ם נג ג יי ב יי 3

 רעדנוזאּב דנאּבראפ נרעדנוזאּב םענעגייא נא גריא גדקיּבסיוא טינ טעװ טפאש

 גלעװ ייז ,גראנּפָא יז מירעוּפ עכייר יד גלעוו טלמעד ,םירעיוּפ עכייר יד נוּפ

 א ראפ גזָאל רָאנ םינ יז גלעװ נצּפאק םעד נוא ,סרעציזאכמוג גרעוו גיילא

 ,גקינײראפ וצ כיז טיהיירפ יד נּבעג םינ עליפא םיא גלעװ יז רָאנ ,נצּפאק

 2וּפ עכייר יד טימ נעמאזוצ נפמעק טינ טעװו טפאשמערַא עשיפרָאד יד ביוא

 ,נדנובעג נביילבראפ יז סעוו טלמער ,יירעפאלקשנמ ושנגייבייל רעד גגעק םירע

 טייהיירפ עלופ גייק נּבָאה טינ כיוא יז טעװ טלמעד ,טרָא מוצ טקוטסעפעגוצ

 ,רעטעּברא עשיטָאמש יד טימ גקינייראפ ןצ כיז
 .םרעציזאּבטוג יד פא נָאט פאלק א רעירפא פראד טפאשמערָא עשיפרָאד יד

 כיז נופ יירעפאלקש עשיצירּפ עכעלדעש עמאס ,עזיב עמאס יד שמָאכ .גוא

 רעד נופ רעגנעהנֶא גוא מירעוּפ עכייר ליפ גלעוו גנירעד --- ;גרעדײלשּפָארַא

 עװײג רעשיצירּפ רעד נופ ?ײװ ,טפאשמערא רעד ראפ ניײז כיוא עיזאושזרוב
 לםיּב א נלעװ רימ רָאנ יװ רעּבָא .נטלאהסיוא טינ כיוא גיוש ייז גענַאק

 2וּפ רעכייר רעד כיילג פעוװ יוזא --- ,טכאמ עשירעציזאּבשוג יד נקאהרעטנוא

 / יד גוא ,צלא וצ נקערטשסיוא סעּפאפ ענייז טעװ רע נוא ,נזייװאּב כיז רע

 :ּבָאה טציא כיוא ,נראשראפ ליפ גענָאק סָאװ ,עניוזא מיא אּב נענייז סעּפאל

 גוא נפיה קראטש ביז פראד עט-זא ,סע טסייה ,טראשראפ כאסא ניוׂש יז

 . יד .גשטנעמ:טעּברא נשיטָאטש נשימ דנוּב גראברעטשעציטינ ,נפסעפ א נסילש

 :לא ענייז גופ נּפאלקּפָארא רעציזאּבטוג מעד יא נפלעה נלעוו רעטעברא עשיטָאטש

 יז יװ) נלימשנייא כיוא ייז נלעו רעױּפ נכייר מעד גוא ,סעדימ עשיצירּפ עש

 .(גטנאקירּבאפ יד --- מיטאּבעלאב ערעיײז כיוא טליטשעגניוא ?סיפ א גוש נּבָאה

 -ג יי ק טפאשמערָא עשיפרָאד יד טעװ רעטעּברא עשיטָאטש יד טימ דנוּב א נָא

 נוא טיונ רעדיװטעי נופ ,טפאשטכענק רעדיוװמעי גופ נרעוו רע טינ לָאמ

 מענייק פא נֹוא .נפלעה טינ נירעד רענײ ק ריא סעװ ייז צוכא ;סעלאד

 גאהאפ גענײז סע רעּבָא .,נענעכעהסיוא טינ געמ גָאק ,גיילא ביז םא .צוכא

 | ךימ עכלעוו ,גגָאלשרעד רעירפ ביז גלעוו רימ עכלעװ , נעגנורעסעצראפ עניוזא

 ,פמאק גסיורג גקיזָאד םעד נופ ּבייהנָא עמאס גיא ,נעמוקאּפ כיילג ניוש נענַאק

 ;נעל ערעדנַא גיא סָאװ ,יירעפאלקש אזא כאסא דנאקסור יא גאראפ זיא סע

 יד אב םייקטפאלקשראפ רעקיוָאד רעד נוס טָא נוא ,ָאטינ גנאֿפ ניוש יז יא רעד |

 ײרעֿפאלקש רעשירעמיטנגייבייק ,רעשיצירּפ רעקיזָאד רעד נופ ,סעקינווַאנישמ

 .נעירפאב כייפג ניוש מוטרעיופ עשיסור עצנאנ סָאד ביז גָאק

 םיז טנָאלשרעד סע נעגנורעטעּבראפ עכלעוו ,נטכארטאּב טציא גלעװ רימ

 - טָאד גזיילוצסיוא יידעק ,ּפ"אדסר יד ,ייר רעפשרע רעד ניא ,צלא ראפ רעירפ



 ף13 ה טפאשמערָא רעשיפרָאד רעד וצ

 ;יעמימנגײביײל רעזײּב עמאס רעד נופ סעכָאּפעֿל מוטרעיוּפ עשיפור עצנאג)

 -עשיפהַאד רעד טנעה יד נדניּברעדנאקאפ וצ יידעק נוא יירעפאלקש רעש
 .עיזאושזרוּב רעשיסור רעצנאג רעד גנעק פמאק מעניא טפאשמערָא

 :סיֹוא עלא נפאשּפָא םעקייט :ןיא פ"אדסר רעד נופ גנורעדָאפ עטשרע יד

 עלא (060034886 םסתגדח) נשנישטיטלענּבייל עלא - ,געגנולָאצ:םיוק

 2רפ יד געװ .רעװּפ "נקיטכילפפרעיטש, נפא נג עכלעװ ,נטכילפ

 נָאה ראצ נשיסור םסענופ גנוריגער עשיצירּפ יד גוא /טעפימָאק עשיצ

 ;עמ טָאה ,טײקיגנעהּפָא -עשירעמישנגייביפ נופ .םירעיוּפ יד "?שיירפַאּב,

 ;םױא ,הע ענעגײא רעײז נפיוקוצסיוא געגנוװצעג םירעוּפ יד

 זיא סָאד !שרעקאעג נָא קיּבייא גופ נבָאה מירעיופ יד עכלעוו ,נררע יד נפיוק

 ט ביור אב טעשָאּפ נּכָאה גטעטימָאק עשיצירּפ יד ,ירע פיור געװעג
 נער עשיראצ יד .גנוריגער רעשיראצ רעד נופ פליה רעד טימ ,םירעיוּפ יד

 :טופאטס יד גריפוצניא יידעק ,רעטילימ טקישעג רעטרע ?יפ ניא טָאה גנוד

 יר רעּביא עיצוקעזקע עשירעשילומ א גריפוצכרוד ,דל א וונג סי מ סעטעמארג
 . +ינשעגמורא "עשינַאצּפאק, יד נעמענָא טלָאװעג טינ גּבָאה עכלעוו ,םירעיוּפ

 געגנוקיניּפ נָא ,רעטילימ נופ םליה רעד נָא .מיקָאלאכדרע עשרעיוּפ ענעט

 יזא טנָאקעג טינ לָאמנײק גטעטימָאק עשיצירּפ יד גטלָאװ געגנוסישעצ נוא

 יד געיירפאּב נסאשעב גָאטעג סָאד נּבָאה יז יו ,םירעוּפ יד נּביוראּב כערפ

 קידנעשש נפהאה מירעיוּפ יד .טײקיגנעהּפָא רעשי-עמיטננייּביק גופ םירעיופ

 :ָאק עשיצירּפ ,עשירעציזאּבמוג יד טראנעגּפָא ייז גּבָאה סע יוזאיוו ,נעקנעדעג

 קידנעפש גנוהינער עשידאצ יד טמיטשאּב כיוא טציא כָאנ ?ייװ --- ,גטעטימ
 עיינ גנעװ ביז טלדנאה סע נעװ ,גפעפימָאק עשיקינוװַאנישט רעדָא עשיצירּפ
 2נאמ א גזָאלענסיורא ראצ רעד טָאה גנאק םינ .מירעיוּפ יד ראפ גצעזעג |

 וצ רע טגָאז נטרָאד 6*:(רָאי 1908 (לאהוועפ 20:20) טראמ 10:11) טסעפ

 יא םעװ רעװ .םירעוּפ יד גגעוו נצעזעג יד גנרעסעבראפ נוא גקוקוצרעּביא
 לָאמארעדיװ ,םיצירּפ יד לָאמארעדיװ -- ?נרעסעּבראפ טעװ רעװ ?נקוקרעּב

 נענאווזיב ,נרעװ טראנעגּפָא קידנעטש גלעװ מירעוּפ יד !סעקינװָאנישט יד
 עשר עיוּפ בנרעװ טעדגירגעג גלָאז םע ןא ,גגָאלשרעד טיג ביז גלעד ייז

 טעועדנאמָאקעג גונעג .נּבעל עשרעיופ סָאד נרעסעּבראפ וצ גטעטימָאק

 :יגװָאנשט יײלרעלא נֹוא סעקינלאשטאנ עקסמעז יד ,סרעציזאּבפוג יד גּבָאה

 טײקיננעהטַא;מוטנגײּבײל עקיזָאד יד ניוש ונעג !מירעיוּפ יד רעּביא סעק

 ,לרציז נשיצירּפ גטרעקישעגסיוא רעדיװפעי נופ ,קינדאירוא רעדיוופעי נופ
 יד !רעטאגרעּבונ רעדָא קינוארּפסיא ,קינלאשטאנ יקסמעז טפור עמ גכלעװ
 ףרצניא גייל א םייהיירפ יד גּבעג .ייֵז לָאז עמ ןא ,נרעדָאפ גפראד מירעיֹוּפ
 לײג גריפכרוד גזא גזײװנָא ,נטכארטאּב וצ ג יי ? א ,םינָאיניא ערעייז געגעדרָא
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 יָאק עשרעיוּפ עטלייװעגסיוא ,עיירפ גרעדָאפ גפראד םירעוּפ יר .גצעזעג

 :ורֹּפ יד גלעװ ,גנָאלשרעד ינ סָאד כיז גלעװ ייז נענאווזיּב -- ,גטעטימ
 טעװ רענייק .נּבױראב גוא גראנּפָא קידנעפש ייז סעקינויַאנישט יד גוא מיצ

 םירעיוּפ יד ּביוא ,סעקיואיּפ עשקינווָאנישט יד נומפ מירעיוּפ יד נעיירפאּב טינ

 וצ יידעק ,גקיניראפ שינ כיז גלעװ ייֵז ּביוא ,געיירפאּב םינ ניילא ביז נפעװ

 | .טנעהו ענעגנױ א ער עייז ניא ?ריוג רעײז נעמענ

 :םָא עקידפעקיט נוא עלופ יד רָאנ טינ נרעדָאפ גטארקָאמעדלאיצַאס יד

 ,נטבילפ יילרעלא נוא געגנולָאצ:טלעגּבײל ,נעגנולָאצ:פיוקסיוא יד נופ גנופאש

 יד קלָאפ מעד גרעקמוא לָאז עמ ,כָאנ יז גרעדָאפ םעד צוכא רָאג

 נענַאילימ רעטרעדנוה .נעמונעג םיא אב טָאה עמ סָאװ ,רעטלענ:םיוקסיוא

 :ֹרַּפ יד טניז נופ דנאקסור צנאג גיא מירעוּפ .יד טלָאצעגרעּביא נּבָאה םלּבור

 רעטלעג עקיזָאד יד .מושנגייּביל נופ טײרפאּב ייז נּבָאה נטעטימָאק עשיצ

 נלעיצעּפס א גניילפורא גנוריגער יד לָאז .קירוצי גרעדָאפ מירעוּפ יד גפראד

 יד אֹּב גדרע יִד נעמענּפָא יז לָאז ,רעציזאבדרע---טיצירּפ עסיורג יד פא רעייטש

 יד לָאז ,(עילימאפ רעשיראצ רעד אֹּב .ה .ד) טמא:פיוה מאּב גוא נריטסאנָאמ

 יד סעװיוטעל טלעג עקיזָאד סָאד נצונסיוא נטאטוּפעד נֹופ גנולמאזראפ:קלָאפ

 ;ראפ אזא ,גנוקירעדינרעד אזא ָאטיג זיא טלעװ רעד ניא צענרעניא .מירעיוּפ

 םירעוּפ גענָאילימ גופ נבראטשסיוא כעלקערש אזא ,רעױּפ םענופ גנומערָא

 :רעד ןדנוא אּב געמ טָאה .רעױּפ םעד .דנאלסור גיא יװ ,םיוט=רעננוה כרוד

 עשיצירפ יד טעװעּבאראּב כָאנ םיא נּבָאה סע ?ײװ ,טיוט:רעגנוה וצ טריפ

 :םיורא ,רָאי סעדעי נָא טלמעד גופ םיא טעװעּבאראּב עמ ?ייוװ ,נפעטימַאק -

 :טצעל יד רעמיטנגייבייל עשלא יד ראפ נשנישש עטלא יד םיא גופ קידננַאש

 ?אר סָאװ ,יד לָאז .טלעגּבייל גוא רעטלעג:פיוקסיוא קידננַאלשסיױרא ,געגני

 :םוג עסיורג מיצירּפ יד אּב עקאט נעמ לָאז .ראפרעד גרעפשנע עקאט געוועב
 רעד .עקידנרעגנוה יד פליה עטסנרע גבעג וצ יידעק ,טלענ נעמענ סרעציזאּב .

 םיא לָאז עמ ,טינ פהאד רע ,סעװָאדענ נײק טינ םראה רעױּפ רעקידנרענגוה

 ,רעטלעג ענעי נרעקמוא םיא לָאז עמ ,גרעדָאֿפ רע לָאז .סנשָארג גפראוווצ

 :עמ רעד נוא םהעציזאבשונ יד טלָאצעג גנאל גרָאי גוא נרָאי טָאה רע עכלעוו

 עשרעױּפ יד גוא גטאטוּפעד גופ גנו?מאזראפ:קלָאפ יד טעװ טלמעד .עכופ

 .עקידנרעגנוה יד פליה עטסנרע ,עכעפקריו גבעג גענַאק נטעטימָאק

 םעקיט טרעדָאפ ײטראּפ:רעטעּברא עשיטאהקָאמעדלאיצַאס יד .רעמייוו

 :לעװ ,נצעזעג עלא גוא סעווָא עניימענלא יד נפאשוצּפָא קידנעמשפומ

 רעּביא נעװעטאּבעלאּב םענגיא רעיוּפ םעד נצענערגאב עכ

 1909 (לארוועפ 26) טראמ 10:11 נומ טסעפינאמ רעשיראצ רעד .דרע גיי }

 א סיורא גוש זיא טציא .סעװרָא עניימענלא יד גפאשוצּפ א וצ טגָאז רָאי



 15 ' טפאשמערָא רעשיפרָאד רעד וצ

 ,םעד צוכא ,פראד עמ .קינײװ זיא םָאד רעּבָא .גנומאשּפָא ריא נגעװ צעזעג
 םעגיא רעױטש םעד גצענערנאּב עכלעװ ,נצעזעג על א נפאשּפַא םעקיימ

 לא רעד נָא כיוא רעױּפ רעד טעװ שרעדנא ,דרע נייז רעּביא געוועטאּבעלאּב

 .בוֿפ בלאה א נכײלּבראפ ,,ײרפ גצנאגניא טינ גביילּבראפ סעװרָא רעניימעג
 ;אּבעלאּב וצ טײה ײרפ עלקופ יד גנעמוקאב םראד רעױּפ רעד רענעגיי

 אב ,ליװ רע געמעוו יז נפיוקראפ גוא יז נּבענּפָא :דרע גנייז רעּביא נעוועט
 :טּבילרעד טינ לעפאב רעשיראצ רעד טָאה סָאד טָא .קידנגערפ פינ מענייק

 סָאד נּבָאה (טענאשטשעמ) רעניווונייא עשיטָאטש נוא מירכָאס ,םיצירּפ עלא

 .םינ גָאק רעױּפ רעד רעּבָא ,ררע רעד רעּביא געוװעטאכעלאּב ןצ יירפ טכער

 רע ,נקסמעו א נלעטשוצ געמ פראד םיא וצ .דניק לציּפ א ןיא רעױּפ רעד
 נרעװראפ נעמ םראד רעױּפ םעד .עקנאינ נימ א ,נקוקכָאג םיא כָאנ לאז
 :טאפ טלעג סָאד רעױּפ רעד כָאנ טעװ םינא ,קעלײכדרע נייז גפיוקראפ

 ביז נעניפעג סע נוא ,רעמיטנגײּביפ יד נענײפ סע יװ טֶא --- !גדנעווש
 נגָאז ,רעױּפ מעד סטוג קידנשטניװ ,גוא ,ייז גּבײלג עכלעװ ,נשטנעמ .עווואנ
 :פסיקלָאפ יד עליפא ,דרע יד גפיוקראפ וצ נרעוראפ םיא םראד עמ זא ,ייז

 - םיִו גמור עכלעװ ,גשטנעמ יד גוא (רעירפ טדערעג נּבָאה רימ עכלעוו גגעוו)
 /ןא ,גטלאה נוא רעטנוא גירעד כיוא ביז נּביִג ,?גרענַאיצוילַאװעד;נטסילאיצָאפ,

 יד רעּבָא ,רענעגייּבײפ א עקניסיּב א נּביילּכראפ רעױוּפ רעזדנוא לָאז רעטעּב
 | .ןפיקראפ םינ רע לָאז דרע

 עשיצירפ ןױלּב ,סעיוצ ןץיולּב ןיא סָאד :;ננָאז גטארקַאמעדלאיצַאֿפ יד
 :ָאס מעד גגָאלשרעד ביז גלעװ ריס נעװ !רעשרעװ עסיז יװ רעמ טינ ,קיש
 ט?מעד --- ,עיזאושזרוּב יד גניזאּב טעװ סאלק:רעטעברא רעד געװ ,מזילאיצ
 גבָאה טינ רענײק טעװ טלמעד ,עניימעגלא גא גייז דרע עצנאג יד טעװ

 צערָאּפ רעד ?ט?מעד ןיּב גײז לָאז יװ גוא ,ונ .דרע נפיוקראפ וצ טכער גײק
 צערָאּפ רעד ?!טינ ראט רעּפ רעד גוא ,נפיוקראפ געמ רעכיוס רעד נוא
 ;בלאה א גייז צלא כָאנ טעװ רעױפ רעד גוא ,יײרפ גענייז רעכיוס רעד גוא

 אב שינעּביױלרעד א געלטעּבכױא צלא כָאנ טעװ רעױּפ רעד ?!רענעגייביי

 | ?!עוומסלאשטאנ
 ,רייר עסיז טימ טקעדעגוצ ןיא סע שטָאכ ,יירעראנעג זיולּב ןיא סָאר

 .ירעראנעג סָאד ןיא כָאד רעּבָא

 ,ררע יד נפיוקראפ גע טּביױלרעד רעכיוס מעד נוא צערַאּפ םעד נאמזלָאק

 גםיוקראפ ֹוצ טכער על|  סָאד גּבָאה רעוּפ רעד כיֹוא םראד גנאפ יוזא

 םקנפ ,ירפ קידגעטש?ו9פ ריא רעכיא געוועטאכעלאּב גוא דרע נייז

 - .רעכיוט רעד גוא צערָאּפ רעד יװיוזא
 טלמער ,עיזאושזרוב עצנאג יד גניזאּכ טעװ סאלק:רעטעבדא רעד געװ

 א
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 ;;ײא רע טעװ טלמעד ,מיטאנעלאב עסיורג יד אּב דרע יד געמענּפָא רע טעוו

 +מריװ עכעלטפאשלעזעג סעימָאנָאקע עסיורג יד גיא גענעדרַא

 ,סעפטושעּב ,נעמאזוצ רעטעּברא יד נטעּבראאּב גלָאז דרע יד זא ;נט פא ש

 ;ךעלא קידנבָאה ,רענעדרַאראפ גוא .גשטנעמגנגיורטראפ קידנּביילקסױא יירפ

 רעמ טיג זיײװסעשכאוו קידנטעּברא ,טעּברא יד נרעטכיילראפ ןצ סענישאמ  ייל

 בוא סעװ טלמעד .רערעדעי גָאט א ָאש (סקעז רָאנ רעשפע נוא) טכא יװ

 געװעפאבעלאב רעגייטש נטלא נפא גלעוו כָאנ םעװ סָאװ ,רעױּפ רעניילק רעד

 נפיוקראפ ןצ טינ ,קראמ גראפ םינ געוועפאבעלאב רע טעװ : ,לעודיװידניא
 רענײֿלק רעד :נטפאשלעזעג:רעטעּברא יד ראֿפ רָאנ ,נטסעּב גטשרע מעד
 גוא ,סנירג ,שיילפ ,טיֹורְּב טפאשלעזעג:רעטעּברא רעד נלעמשוצ טעװ רעױּפ

 רעדיילק ,גנוקיפסימאב ,יִפ ,סענישאמ נּבעג טלעג גָא םיא גלעוו רעטעּברא יד
 מעד נשיווצ פמאק גייק נייז טינ טעװ טלמעד .גֹּבָאה פראד רע סָאװ ,צלא נוא

 2ענ גייק גיז טםינ טעװו טלמעד ,טלעג בילוצ סָאּבעלאּב מעניילק גוא גסיורג

 +רא גלעװ סעקינשאּפערָאה עלא רָאנ ,נשטנעמ ערמערפ ראפ ,טעּברא ענעגנוד

 :לעװ סענישאמ יד גוא טעּברא רעד גיא נעגנורעסעּבראפ עלא ,כיז פא גטעּב

 גרעסעּכראפ וצ ,ימ רעייז גרעטכיילראפ וצ ,עפונ רעטעּברא יד סעוויוטעל גייג

 | | .נּבעל רעײז

 נעמ נָאק לָאמאטימ זא ,טייטשראפ שטנעמ רעקידנאטשראפ רעדעי רעכָא

 :םענָאשקא א גחיפ נעמ םראד וצרעד :מזילאיצַאס מעד נגָאלשרער טינ ביז

 ?גּורינעֶר יילרעלא נוא עלא גמנעק ,עיזאושזרוּב רעצנאג דעד גגעק פמאק נקיד

 עלא דנוּב גראּבסיירעצ טינ ,נטסעפ א ניא גקינייראפ געמ םראד וצרעד ,נעג
 צ טפאשמערָא עשיפרָאד יד גוא דנאקסור צנאג ניא רעטעּברא עשיטַאטש

 טינ זיא געיגיא אזא פא נוא ,נעיניא רעסיהג א זיא סָאד .ייז טימ נעמאז

 בָאנ ביז גּבָאה רימ גאמזלָאק רעֹּבָא .גּבעגוצקעװא גּבעל עצנאג סָאד דָאש ניק

 הָאּבעלאֹּב רעסיורג רעד טעװ גנאק יוזא . ,מזילאיצַאס םעד גגָאלשרעד .םינ

 .רעד טעװ נַעד יצ ןיא :טלעג רַאפ םעניילק םעד גנעק םמאק א נריפ קידנעטש

 ?טינ רעױּפ רעניילק רעד גוא ,נפיוקראפ וצ דהע יד כיוא יירפ גייז  רעסיורג

 .גלעװ גוא רעדניק עניקק גייק טינ נענײז םירעױּפ יד :רעּביא גרעזאכ רימ

 :אֹּב נפראד םמייעוּפ יד ;נעװעדנאמַאק ֹוצ כיז רעּביא גביולרעד םינ םענייק

 נּבָאה סע עכלעװ ,טכער עלא גנוצענערגנאפ מוש נָא ,טבער עלא יד געמוק

 | וי .מירכָאס יד גוא מיצירּפ יד
 א רָאנ ,ענעגײא גייק עגייז טינ דרע יד ןיא רעיופ מאּב :כָאג טגָאז עמ

 :טפאשלעזעג גפיוקראפ וצ נרעדעי גּפיױלרעד טינ נַאק עמ .עכעלטפאשלעזעג

 מיצירּפ יד אּכ כיוא גענייז נעד יצ .יירעראנעג זיולּב כיוא זיא סָאד --- ,דרע עכע?

 יד כיוא סינ ביז נקינייראפ נעד יצ ?נטפאשלעזעג גייק גאראפ טינ םירכַאס נוא



 ךַוִד . : טפאשמערא רעשיפרָאד רעד וצ

 . א ךרע ניק געמאזוצ טינ גטיוק יײז ,סעינאּפמָאק גיא מירכַאס נוא םיצירּפ

 םוש גייק סיוא טינ נעמ טכארט עשז:סָאװראפ ?טליוװ ריא סָאװ נוא נקירּבאפ

 רָאנ טכוז רעױּפ נראפ נוא ,:טפאשלעזעג עשיצירּפ יד ראפ גנעגנוצענערגאּב

 א רעדָא גנוצענעדנאב א נטכאהטוצסיוא יװ ?ווגעמ רעשִיײצילַאּפ רעדעי

 יד גופ נעזעג טינ סשוג םוש נײק מירעוּפ יד גּבָאה לָאמנייק ?טָאּבראפ
 .געננוקידילאב נוא יירעּבױר ,ּפעלק ןיֹולּב יז גכָאה געזעג רָאנ ,סעקינוװַאנישפ

 יז גענאווויב ,נטראוורעד סינ םטוג גייק םא מירצוּפ יד כיז נלעװ לָאמנײק
 :אווזיּב ,טנעה ענעגייא ערעײז ניא מינָאיניא ערעיײז נעמענ םינ גיילא גלעוו
 :יירת עלופ גוא גנוקיטכעראבכיילג עלופ ניק נגָאלשרעד םינ םיִו גלעװ יז גענ
 -- ועכעלטפאשלעועג א נייז לָאז ערעײז דהע יד זא ,םירעיוּפ יד נליוװ .טייה
 ;יװײרפ א טױל גלעװ יײז גוא ,גרעטש וצ ייֵז גנעווהעד םינ רענייק כיז רָאט

 ייז יזאיו נוא נליו ייז נעמעװ נופ טפאשלעזעג א נדליבסיוא כיילגסיוא גקיל
 ;ניא ,נליװ ײז יװ ,כאמּפא נכעלטפאשלעזעג א גּביײרשנָא כיז גלעװ יז ,גליוו
 ןָאנ גייז גקור גגעורעד םינ כיז ?ָאז קינװַאנישט םוש ניק גוא .יירפ גצנאג
 :רעד טינ כיז לָאז רעניק גוא ,מינָאיניא עכעלפפאשלעזעג עשרעוּפ יד גיא
 :עגנוצענערגאב רעױּפ נראפ גנטכארטסיוא נוא רעיוּפ גרעּביא כיז נגילק גגעוו
 | : .נטָאּבראפ נוא

 םיז גנָאלשרעד גנורעסעּבראפ עקיטכיװ א נוא ענייא כָאנ ,טצעלוצ
 ;צענערגאב םעקייט ,כיילג גליװ יז .נטארקָאמעדלאיצַאס יד מירעוּפ יד ראפ
 .סרעוּפ םעד טפאשטכענק עשירעמיטננייּבײפ יד ,טפאשטכענק עשיצירּפ יד
 ,נרעו רעמָאּפ םינ ,ביז טייפשראפ ,רימ גלעװ טפאשטכענק רעצנאג רעד גופ
 רימ נלעוו םיונ רעד נופ נוא ,טלעװ רעד םא טיונ נאראפ ןיא סע נאמזלָאק
 / יד גיא ביז נעניפעג גקירּבאפ יד גוא דרע יד גאמזקָאק ,נרעװ רעטָאּפ טינ
 ןיא טלעװ רעד פא טפארק:טפיוה יד נאמזלַאק ,עיזאושזרוּב רעד אּב טנעה
 ;ענג עשיטסילאיצַאס יד טריפעגניא ינ ןיא סע נאמזלָאק ,טלעג
 כאסא ננילּבראפ רעפרעד יד ניא כָאנ ןיא דנאלסור ניא ר.ּבָא .ט םאש לע ז
 ,דעדנעל ערעדנא יד גיא ָאטינ זיא אזא סָאװ ,טפאשטכענק עזייּב םרעדנוזאּב
 ןיא דנאלסור ניא .מזילאיצַאס רעד טריפעגנייא טינ כָאנ ןיא טרָאד שטָאכ
 זיא עכלעװ ,טפאשטכעבק עשירעמיטנגײּבױל בכאסא גאראפ כָאנ)

 עמ עכלעװ ,מירעוּפ עלא טקירד עכלעװ ,סרעציזאּבטוג עלא ראפ כעלצונ
 / .ייר רעטשרע רעד ניא ,כיילג ,םפעקייט גטכינראפ םראד עמ גוא גָאק

 טשירעמיטננײּבײפ גפור רימ טפאשטשכענק א ראפ סָאװ ,נרעלקרעד רימָאל
 ' .טפאשטכענק



 ׂ טיר
 מארגָארּפ נוא עיצאזינאגרָא ,קיטקאט .רראגנאווא סלא ייטראּפ רעד ראפ פמאק ,1 719

 דרע עשירעציזאּבטוג יד .גלאפ עניוזא סײװ רעניווונייא רעשיפרָאד רעדעי

 נעירפאב םאּב געמ ֿטָאה םירעוּפ יד אֹּב ,רעשרעוּפ רעד נּבעל כיז טניפעג
 ,עשאּפ .יד גטינשעגּפָא ,קיטיײנ ייז ראפ גענייז סָאװ ,נדרע יד גטינשענּפָא יז

 םוצ רעסאו סָאד גטינשעגּפָא ,דלאה םעד גטינשעגּפָא ,געוטיפ מער
 ;ּמִא רעקיזָאד רעד נָא גָאטוצניהא וװ םיג כיז גּבָאה מירעיוּפ וד .געיוּפ

 -- ָאו ססליװ .געױּפ וצ רעכאו םעד נָא ,עשאּפ רעד נָא ,דרע רענעטינשעג
 :ברןד לָאז רע ,נטעּכ רעציזאּבטוג םוצ גייג סיוא טמוק סע רעֹּבָא ,טינ טסליװ

 רעציזאּבפוג רעד ,לג .ד .א עשאּפ גּבעג רעדָא ,רעסאוו םוצ יפ סָאד נָא

  טלעג םוש גײק רָאג רעשפע טָאה רע גוא טפאשטריװ גייז םינ טריפ רעדיוװ
 ראפ .מירעױּפ יד טפאלקשראפ רע סָאװ ,נופרעד ןיֹולּב טּבעל רע רָאנ ,טינ

 נרעקא ייז ,טלעג נָא םיא פא מירעוּפ יד נטעּברא גדרע ענעטינשעגּפָא יד

 ,סעקנָאל ענייז גא טיורּב נײז ּפָארא געמענ ,דהע גייז דרעפ ערעײז טימי
 ררע רעשיצירּפ רעד פא רעטרע עקינייא ניא עליפא גרופ ,םיא ראפ נשערד

 יא ,רעייא יא ,טנוזייל יא םיוח גשיצירּפ גפא גנָארט ,טסימ ,עשירעיוּפ ,רעײז

 ;עוּפ יד נּבָאה טלמעד !מוטנגייבייל םאּב יװ רָאג טָא .ענעדיישראפ סעפיוא

 :םוא ייז ;ּבָאה םעד פא ,טניווועג נּבָאה ייז סםוג:עשורעי ניא "נעמעוו אב .,מיר

 ;.ַאּפ נפא טפָא רעײז טסיזמוא ייז גטעּברא טציא כיוא נוא ,טעּבראעג טסיז

 יד םייּב מירעוּפ יד נופ קעװא זיא עכ?עװ ,דרע רעקיּבלעז רעד ראפ ,צער
 .ענישטשנאּפ עקיּבלעז יד ןיא סָאד .שיירפאּב ייז נּבָאה גטעטימָאק עשיצירּפ

 .ראּב סעינרעבוג .עקינייא גיא טעּברא .עקיזָאד יד גמור גיילא םידעוּפ יד
 :טכענק עשירעמיטנגייּבייל רימ נפֹור סָאד טָא .ענישטשנאּפ רעדָא ענישטש

 ;עגנייא ענשימוא נּבָאה נטעטימָאק עשיצירפ ,עשירעציזאּבשונ ייד .טפאש

 :ראפ נענָאק גלָאז ײז ןא ,מוטגגײּבײל גופ נעיירפאּב גסאשעּב .יוזא םנדרַא

 :טינשעגמורא ענשימוא נּבָאה ייז ,רעניטש גטלא נםֹא םירעיופ יד נפאלקש

 א טםימ רע עשירעציזאּבטוג יד נטינשעגניירא ,מיקָאלאכדרע עשירעיוּפ יד
 :ןא ןּבָאה ייז ,גנזאלוצסיורא גוה א ניהגװ נּבָאה טינ לָאז רעױּפ רעד זא ,נילק

 טמאצראפ ענשימוא ,ךרע רערעגרע םא מירעוּפ יד טצעזעגרעּבירא ענשימ
 .,טרָאװ גיא טימ -- ,רעסאו םוצ געװ םעד דרע רעשירעציזאבשוג רעד טימ

 א ניא יװ ,גּבילּבעג נעניז םירעיוּפ יר ןא ,יוזא טריקראמענסיוא גּבָאה ייז

 שינעקנעפעג ניא נעמענ נענָאק ,רעירפ יװ ,מירעיוּפ יד לָאז עמ זא ,עקטסאפ

 ,רעפרעד עניוזא נאראפ זדנוא אֹּב כָאנ ןיא ?םיװ נוא .טנעה עליוה יד טימ

 :הבש יד אּב שינעקנעפעג ניא ביז נעגיפעג םירעיוּפ יד גװ ,לָאצ א נָא רָאנ
 מאּב געװעג גענַײז ייז יװ ,שינעקנעפעג אזא ניא טקנוֿפ ,רעציזאּבמוג עשינ
 נ:עמערָא מאּב יא ,גכײר םאּב יא גענייז רעפרעד עניוזא ניא  .םוטנגײּבײפ
 םאב גצנאגניא ג25 ײז נוא סיפ יד טימ טנעה יד נדנוּבעגנעמאזוצ רעיופ
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 ,נופרעד רערעװש כַאכא כָאנ ןיא געמערָא םעד .טנעה יד גיא רעציזאּבמוג
 ענעגיא נײז לָאמוצ כָאג טָאה רעױּפ רעכייר רעד .רעױּפ נמייר מעד רעדייא

 רעד רעבָא ,ענישטשנאּפ םא כיז טָאטשנָא קארטאּב א טקיש רע גוא דרע

 ט"מ טוט רעציזאבטוג רעד נוא ,נָאטוצניהא ּוװ טיגרָאג ביז טָאה רעמערָא

 לָאמטפָא יירעפאלקש אזא אֹּב טָאה רעױּפ רעמערָא רעד .לי רע סָאװ ,מיא
 נעמ נָאק צעגרע ניינקעװא יא ,:ּפאכוצּפָא םעטָא םעד עליפא טינ טייצ ניק

 גנעװ טינ נעמ רָאט נָאפ טכארס א יא ,צערָאּפ גראפ טעּברא רעד ּבילוצ םינ

 טימ יטראּפ גײא ניא ,דנוּב גייא גיא גקינייראפ יירפ כיז לָאז עמ זא ,מעד

 .רעטעּכרא עשיטָאטש יד טימ גוא טפאשמערָא רעשיפרָאד רעצנאג רעד

 ,רלאּב ,טציא ניוש לָאז עמ ןא ,קטימ א סעּפע ָאטינ ןיא יצ ,טָא ןיא

 ;רעמעּברא .עשיטארקָאמעדלאיצַאס יד ?יירעפאלקש אזא גשכינראפ לָאמאטימ

 רעּבָא ,ליצ גקיזָאד םעד ראפ נעלטימ יי וװ צ מירעיוּפ יד רָאפ טגייפ ייטראּפ

 ףעדיװסעי נופ גוא רעצנאג רעד נופ זא ,גרעזאכרעּביא לָאמאכָאנ נלעװ רימ

 ;םערָא עצנאג יד געײרפאּב גיילא םזילאיצַאס רעד רָאנ טעװ יירעפאלקש

 יזא קידנעטש יז גלעװ ,טפארק יד נּבָאה עכייר יד נאמזלָאק ?ײװ ,טפאש

 ירעפאלקש עצנאג יד נסכינראפ גצנאגניא .עמערָא יד נקירד שרעדנא רעדַא
 ,עזײּב עמאס יד גצענערנאּב קראטש נָאק עמ רעּבָא ,םינ געמ נָאק לָאמאטימ

 יד יא קירר עכלעװ ,יירעפאלקש עשירעמיפנגײּביפ עטפאהלקע .עמאס |

 ' ףײֿפג ביז נָאק עמ ,מירעיוּפ עכייר יד עליפא יא ,עלעטימ יר יא ,עמערָא

 .םוטרעוּפ נראפ גנורעטכיילדאפ א נגָאלשרעד

 1 .ייֹווצ גאראפ גענייז וצרעד נעלטימ

 עטירטראפ נופ נטכירעג עטלייוװענסיוא יירפ -- לטימ עטשרע סָאד

 גיפ כיוא גוא ,םירעיוּפ .עטסמערָא גוא סעקאהטאּב עשיפרָאד יד גופ נששנעמ
 .רעציזאּבמוג נוא םירעיוּפ עכייר יד

 גטעטיטַאק עש רעיו ּפ עטלייוװעגסיוא יירפ זיא--- לטימ עטײװצ סָאד

 :דנאהאּב ןצ רָאנ טינ טכער סָאד גּבָאה נפראד נטעטשימָאק עשרעוּפ עקיזָאד יד

 נמטכינראפ ֹוצ ,ענישטשנאּפ יד גטכונראפ וצ נעלשימ יילרעלא נעמענָא גוא נעל
 נעטענוצּפָא טכער םָאד גכָאה גפראה ייז רָאנ ,מוטננייבײפ כעלטשער יד

 ,ירעיוּפ יד ײז נרעק םוא נוא גדרע ענעטינשעגּפָא ידי

 יירפ .נעלטיס עדייב עקיזָאד יד גטכארטאּב רעכעלריפסיוא ?סיּב א  רימָאל
 ;יא עלא נעלהנאהאב גלעװ גשטנעמ עטיורפראפ גופ נטכירעג עטליײוװעגסיוא

 נטכירעג עניוזא .(:8462 חצ) יירעפאלקש םא םעגאלקנָא עשרעיוּפ יד טיוק םינָאי

  ,חרע רעד ראפ טלָאצעגעדנערא יד גרענעלקראפ וצ טכער סָאד נבָאה גנלעוו
 / גתפ טיוג יד קידנצונסיוא ,כיוה וצ טמיטשאב יז גבָאה רעציזאבשונ יד ביוא

 םירעיוּפ יד נעיירפאּפ וצ פכער סָאה נּבָאה נלעו נשכירעג עניוזא .מירעױּפ יד
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 מארגָארּפ נוא עיצאזינאגרָא ,קיטקאט .דראגנאווא סלא יטראּפ רעד ראפ פמאק .ז 0

 :אּבמוג רעד טָאה רעױּפ םעד ּביוא ,לשָאמעל -- ,געננולַאצ עסיורג וצ נפ
 ,זײרּפ נבלאה א ראפ םעברא רעקידרעמוז םא םייצ:רעטניוו נעגנורעג רעציז

 עג נקיטכערעג א נעמיטשאּב גוא נעיניא מעד נטכאהטאּב טכירעג רעד טעוו

 ,סעקיגנװָאנישט נופ םינ ,כיז טייטשראפ ,נייטשאּב םואה םכידעג אזא .טלָאצ

 .+רָאד יד נופ זא בוא ,נשטנעמ עטיורטראפ עטלײװעגסיוא יירפ נופ רָאנ

 .שרעדנא טינ נלָאז טפאשמערָא רעשיפרָאד רעד גופ נוא סעקארטאב עשיפ

 יד גופ רעדייא ,לָאצ רעד םיו?ק .רעקינייװ םינ נוא עט?ייוװענסיוא ענעגייא ניײז
 ?גאנאפ ביוא נלעװ גטכירעג עניוזא ,רעציזאבטונ יד גופ גוא םירעוּפ עכייר
 ;רא יד ,מיטאבעלאּפ יד נוא רעטעּברא יד נשיווצ םינָאיניא עלא נּביילקרעד

 :אֹּב וצ גיז רעטכײל טעוו טפאשמערא רעשיפרָאד רעצנאג רעד נוא דעשעּב
 2אפ וצ ביז ניז רעטכײל טעװ סע ,נטכירעג עניוזא אב טכער ערעײז נציש

 סע נשטנעמ א ראפ סָאװ ,ניינרעד יונעג נוא עדעדנַא יד םימ ענייא .נקינײר

 .רעטעברא יד ראפ נוא טפאשמערָא רעד ראפ גנייטשאּב יירט גוא רעביז גענאק

 ;רעיוּפ עיירפ גענייז סָאד .סעקיטכיוו רעמ א כָאנ זיא לטימ עטייווצ םָאד

 ;טאב יד נופ נשטנעמ עטיורטראפ נופ עטלײװעגסױא ,נטעטימ ִא ק עש

 רעדָא) דזעיּוא נדעי טיוק מירעוּפ עכייד נוא עלעטימ ,עמערָא יד נופ ,סעקאה

 -געניפעגנייא נלעװ מירעוּפ יד בוא ,דזעיוא נא ניא נטעפימָאק עכעלפע וצ

 ניא גטעטימָאק עשרעיוּפ נריזינאגרָא עליפא ײז גלעװ רעשפע ;קיטײג ראפ

 יד נופ רעסעּב טינ סייװ רענייק .(פרָאד נסיורג נדעי גיא גוא טסָאלָאװ רעדעי

 גופ רעסעב טעװ רעניײק .םקירד ייז יירעפאלקש א ראפ סָאװ ,עפוג מירעוּפ

 זיּב בָאנ נּבעל סָאװ ,סרעציזאּבשוג יד נריקסאמעד נענָאק םינ עפוג םירעוּפ יִד

 נלעיו נטעטימָאק עשרעיוּפ יד .יירעפאלקש רעשירעמיטנגײּביפ נופ גָאט גקיטנייה

 סעשאּפ רעדָא סעקנָאל רערָא נדרע ענעטינשענּפָא נא ראפ סָאװ ,נּביילקרעדנאנאפ

 ייז ,קימכערעג טינ מירעוּפ יד אב גרָאװעג נעמונעגּפָא גענייז נכײֿפג סָאד גוא !

 טסיזמוא גהרהע עקיזָאד יד נעמענּפָא נעמ פראד יצ ,נביילקרעדנאנאפ גלעװ

 גכָאה סָאװ ,יד גנונױלַאב א ,םיצירּפ עסיורג יד גופ נבשזעב נמא ,נבעג רעדָא

 :וּפ יד געיירפאטסיורא גלעװ גטעטימאק עשרעוּפ יד .גדרע עניוזא טמיוקעג

 :ראפ יז נבָאה סע עכקעװ ניא ,סעקשסאּפ ענעי גופ שטָאב סנטססינײוװ םירע

 .+ַאק עֶשָהעֹופ יד .נטעטימָאק עשירעציזאבטונ ,עשיצירּפ באסא רעײז נבירט

 -ָא:שט יד נופ גנושימניירא רעד נופ םירעיוּפ יד נעיירפטאּב נלעװ נטעטימ

 :רָאנײא גנענָאק נוא גליװ נײלא ,םירעוּפ יד ןזא ,נזייוװאב גלעװ יז ,סעקינ

 נגעװ גדירפיונוצ כיז םירעוּפ יד נפלעה נלעװ יז ,םינָאיניא ערעײז גענעד

 אב וצ יירט קויפ נענייז עכלעוו ,נשט;עמ יד נענעקרעד םונ גוא נטיונ ערעײז

 .רעטעברא עשיטָאטש יד טימ דנוּב םעד נוא טפאשמערָא עשיפרָאד יד נציש

 וא ,וצרעד טירט רעטשרע רעד זיא סָאד -- גשעשימָאק עשרעיוּפ יד
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 רעייז פא נלעטש מירעיוּפ יד ביז נלָאז רעפרעד עטסנפרַאװראפ יד ניא כיוא
 .םנעה עגענייא ערעײז גיא ?ריוג רעײז געמענ גלָאז נוא סיפ ענעגיא

 :טירעוּפ יד גענערָאװ נטארקַאמעדלאיצַאס רעטעכהא יד סָאװראפ טָא

 .מוש ענײק ,נטעטימָאק עשיצירּפ םוש ענײק סינ טפױלג

 .םעיסימָאק עשקיגװָא גיש ט
 .בכנוק מאזראפ-נשאטו פעד עשיקל ָאפלא גא טרעדָאֿפ

 ..גטעטימַָאק עשרעיוּפ נֹופ גנודנירג יד טרערדָא פ
 כעלכיּב ײלרעלא נקוהד וצ טײהײרּפ עלופ יד טרעדָאפ

 : .געגנוטױײ צ נוא

 טינ !מענייק ראפ ,יירפ טכער סָאד גבָאה גלעוו רערעדעי נוא עלא נעװ |

 / גיא יא נעגנאלראפ ערעײז גוא נעגנוניימ ערעייז גגָאזסױרא ,קידנּבָאה עריומ
 ,נטעפימָאק עשרעיּפ יד ניא יא ,גנופמאזראפ:גטַאטוּפעד רעשיקלָאפלא רעד

 טײג סע רעװ ,נעזרעד בינ רעײז נעמ םעװ טלמעד -- ,נעגנוטיצ יד ניא יא

 ;רוב רעד גופ םייז רעד פא םייג רעװ ,סא?ק:רעטעברא טענופ טייז רעד פא

 גנעװ םינ נצנאגניא טציא רָאנ טכארפ נשטנעמ םייחרעמועטסערג ידי .עיזאושז
 ,טינ גילא כָאנ גסייוו עקינייא ,גנֹונייֵמ עסעמע רעײז נטלַאהאב עקיניײא ,מעד

 ננעװ נטכארט נּבײהנָא עלא גלעװ טלמעד גוא .ענשימוא ּפֶא נראנ עקינײא
 םעװ נעיניא רעצנאגנ רעד נֹוא ,סָאװ בילוצ נײז טיג טעוװ ביז גטלאהאב ,מער
 ריא םא ןצ םיצ עיזאושזרוב יד זא ,טגָאזעג גיוש גבָאה רימ .גרעװ רָאלק כיג
 ;בעגניא ביז טעװ סע דשמו סָאװ גוא רעכיג סָאװ .מירעוּפ עכייר יד טיי
 ימייהיירפ עכעלקריוװ רעמ סָאוװ ,יירעפאספקש עשירעמיטננייּביל יד גטכינראפ וצ
 :קינייראפ|כיז סעװ רעכיג צלא ,מירעיוּפ יד כיז ראמ גנָאפשרעד ביז גלעו סע

 טימ גקיניראפ כיז םעװ רעכיג צלא ,טפאשמערָא עשיפרָאד יד כיז נשיווצ
 :אפ כיז ײז גלאז נוא .מוטרעיוּפ עכייר סָאד כיוא עיזאושזרוב רעצנאג רעד

 ,םנבייצעגסױא גסײװ רימ שטָאכ ,טינ עריומ ניק ראפרעד נבָאה ריס :נקינײר
 ;נוקיגייראפ רעקיזָאד רעד נופ רעקראטש גרעוו טעװ מוטרעיוּפ עכייר סָאד זא
 ךנב רעד -- דנוב רעזדנוא נוא ,נקיניראפ כױא כָאד כיז נלעוו רימ
 עײז םעװ -- רעטעבהא עשיטַאטש יד טימ טפאשמערַָא רעשיפרַאד רעד גופ
 א נגעק נענַאילימ רעקילדנעצ גופ דנוּב א גײז טעװ ,רעקילָאצליפ ריש א נָא
 צעװ עיזאושזרוּב יד זא ,כיוא נסייוו רימ .רעשנזיוש רעטרעדנוה נופ דנוּב
 בוא םיײז ריא םא נעיצוצ (!כיוא טציא ניוש כיז פעראטס יז) געימאּב כיז
 ,יײז נראנוצּפָא נעימאּב כיז טעװ יז ,מירעיֹוּפ עניילק יד עליפא גוא עלעמימ יד
 ײז נו נרעדעי ננָאזוצ ,יײז גסילשרעדנאנאפ ,ייז גריפראפ וצ ביז געימאב
 םָאֹװ טימס ,נעזעג גיוש גּבָאה ריס .דינָאנ א ראפ כיוא םיא נּפעלשוצסיורא
 םריפדאפ עיזאושזרוב יד נעיירעראנעג א ראפ סָאװ םימ גוא נעלמימ א רַאפ

 46 : { ביִנעְל
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 רעד גניוא יר נענעפעפוא רעירפא רעּבירעד גפראד רימ .רעױּפ גקעטימ מעד
 יד טימ דנוב נרעדנוזאב ריא גקיטסעפראפ רעידפא ,טפַאשמערָא רעשיפרָאד
 | .עיזאושזרוב רעצנאג רעד גנעק רעטעברא עשימָאשש

 טפָא יװ .כיז םורא נָאפ קוק א טוג רעניוװנײא רעשיפרָאד רעדעי לָאז
 ײז יװ !סרעציזאּבמוג יד נגעק ,מיצירּפ יד נגעק נדייר םידיגענ יד םירעיוּפ יד
 טייטש םיצירּפ יד אּכ זא ,םורעד ,טקירדעג טרעוװ קלאפ סָאד ןא ,ביז גנַאלקאב

 וא ,(גיױא םא גיוא) נסעומש ֹוצ ביל נּבָאה יז יװ !קידייק ססיזמוא דרע יד
 !טנעה עשירעיוּפ יד גיא דרע יד נעמעניירא ספראדעג ,סע טסייה ,טּפָאװ עמ

 גליװ ײז .נײנ ?םידיגענ 'ד נדייר סע סָאװ ,גירעד גּביילג געמ נָאק 'וצ
 ;ּבולקעגנָא כיוא טציא ניוש נּבָאה יז .ביז ראפ רָאנ ,קלָאפ נראפ יג דרע יד

 5 םיי ה .קינײװ כָאנ זיא יז גוא ,עטרידנערא יא ,דרע עטפיוקעג יא כיז דאפ
 :.סיוא גנאל סינ טעװ טפאשמערָא רעשיפרָאד רעד זא סע

 .טונג יד גנעק םידיגענ יד טיס נעמאזוצ נײג וצ נעמוק
 ,נכאמ ײז טימ נעמאזוצ רימ גענָאק טירט גששרע םעד רָאנ .רעציזאּב
 .רעדנוזַאּב נײג וצ נעמוקסיוא טעװ כָאנרעד גוא

 רע גקיוָאד םעד נלײטּפָא רָאלק פראד עמ סָאװראפ פָא

 רעזדנוא נופ גנוא טירט ערעדנא יד נופ טירט נטש
 -- ןיא םרָאד ניא שירט רעטשרע .רעד .טירט נטסקיטכיװ ,נטצ על
 גוש גנוריזינאגרא ,םיא ראפ טכער עלופ ,רעױּפ םענופ גנויירפאב עלופ יד

 רעמצעל רעד גוא .ךרע ענעשינשעגּפָא יד נרעקוצמוא פא נטעטימָאק עשרעיופ
 נלעװ רימ ;רענײא גייז טעװ םרָאד גיא יא טָאטש ניא יא רערעזדנוא טיר
 סרעציזואּבפונ יד אב נקירּבאפ עלא ,נדרע עלא נעמענּפָא

 :ַאס א גריוינאנרַא גלעװ גוא עיזאושזרוּב רעד אב נוא
 ןטצעל מעד גוא נטשרע םעד גשיװצ .טפאשלעזענ עשיטסילאיצ
 :וא ,גּכעלוצרעּביא נעמוקסיוא פמאק קינײװ םינ בָאנ ןרנוא טעװ םירט
 גטצע? נטימ טירט גטשרע מעד פיונוצ טשימ סע רעװ
 יד נגיא דמאז טיש רעד ,פמאק נקיזָאד םעד טקידעש רעד
 2גסיװ טינ סע נ:ײלא ,טפאשמערָא רעשיפרָאד רעד נגיוא

 . | ' .קיד
 :עוּפ עלא טימ נכאמ טפאשמערָא עשיפרָאד יד פעװ םירט גששרע םעד

 ;אמ ןיא רעשפע ,גײטשּפָא םיפונעלאּב עקינייא גלעװ ךעשפע :נעמאזוצ מיר
 טינ ןיא ירעפאלקש םוש ניק געמעװ ,מירעוּפ טרעדנוה גופ רעגייא נאר
 / טכער עכיולג :נעמאזוצ נייג ָאד כָאנ םעוו עסאמ עצנאג יד רעֹּבָא .רעדיװרעד
 טרניּב יירעפאלקש עשירעציזאּבפונ יד .מוטרעופ נצנאג םעד קיטיינ גענײז
 לָאמנײק גלעװ טירט נשצעל םעד רעּבַא ,וג .נעמעלא סיפ יד נוא טנעה יד
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 ;וּמ עכייר עצנאג סָאד ניוש ביז טעװ ָאד :נכאמ טיגנ געמאזוצ םירעיוּפ עלא

 :טסעפ א נּבָאה גיוש רימ גפראד ָאד ,םעקאהרטאּפ יד נגעק נּבייהפוא מוטרע

 רעטעברא עשיפַאטש יד טימ טפאשמערָא רעשיפרָאדה רעד נופ רנוּב
 גענַאק יי ןא ,םירעױּפ יד םגָאז סע רעװ .גט א ר קָא מע דל אי צ ָא ס

 םעד ּפָא טראנ רעד ,טירט גטצעל םעד יא גטשרע מעד יא נכאמ לָאמאטימ

 .,עמוג םירעױּפ יד נשיװצ םמאק גסיורג םעד נגעװ טסעגראפ רעד .רעױפ

 :עױּפ יד טימ טפאשמערָא רעשיפרָאד רעד נשיווצ פמאק גסיורג םעד גנעװ
 | - ,םידיגענ יד םיר

 5 | רעױװפט םעד וצ טיג נגָאז נטארקָאמעדלאיצַאפ יד םסָאװראפ טָא

 גרערָאפ נטארקָאמעדלאיצַאס יד סָאװהאפ טָא .גרעּב ענעדלָאג גייק ? ָא ִמ א

 2558 ,גטײרּב ,גסיורג גראפ ,םמאק גראפ םייהיירפ עלופ צלא ראפ רעירפ

 ;אושורוּב רעצנאג רעד גנעק סאפק:רעטעברא גצנאג מענופ םמאק נשיקלָאפ -

 .טירפ נטשרע מעד נָא נזײװ נטארקָאמעדלאיצָאס יד סָאװראפ טָא ,עיז

 | גרעכיו א רעּפָא גקגינײלק א
 :ָאק עשרעיוּפ גדנירג וצ גנורעדָאפ רעזדנוא ןא ,געניימ גשטנעמ עקינייא

 -- גמינשּפָא יד גרעקמוא גוא וירעפאקקש יד נצענערגאּב ֹוצ פא גטעטימ
 גוא ָאד ,סע טטייה ,ייטש .גנומאצראפ א סעּפע ,נאקראּפ א סעּפע זיא סָאד

 ,גרעד טכארטעגגירא טכעלש כיז גּבָאה גשטנעמ עניוזא .טיג ייג רעטייו

 ;ָאק עשרעיוּפ נדנירג ןצ גנורעהָאפ יד .נטארקָאמעדקאיצַאס יד גליו סע סָאװ

 זיא גטינשּפָא יד גנרעקמוא גוא יירעפאלקש יד גנצענערנאּב וצ םא נטעטימ

 נעמ םראד ריט רעקיזָאד רעד בדוד '  .ריט א זיא סָאד .גנומאצראפ גייק טינ
 נא םימ ײרעק ,עטיײװ נײג וצ ײד עק ,גײגסיורא צלא גופ רעירפ

 רעלופ רעד ןיִּב ,םָאס עמא ס גויּב נייג געוװ גטיירּב א טימ ,מענעפָא

 ,לָאק .רנאלסור גיא קלָאפ:טעברא םמענשאּפערָאה גצנאג םענופ גנויירפאּב

 :ראמ ,נעגנאנעגסיורא סינ ריש רעקיזָאד רעד גופ ןיא םוטרעוּפ סָאד גאמז

 ,רעפופ נָא ,טכעה עלופ נָא ,יירעפאלקש ניא ,שינרעטצניפ גיא סע טּבייפּב
 שיווצ קיטליגהנע נּבילקרעדנאנאפ םיג עליפא כיִז גָאק םע ,טייהיירפ רעטכע
 ;עד ,עניוס גייז ןיא רעװ גוא גשטנעמ:טעּברא םעד טניירפ א זיא רעװ ,כיז
 וא ,גנָאז נוא ריש רעקיזָאד רעד פא נָא גטארקָאמעדלאיצַאס .יד גזיײװ רעּביר
 גָאט קירר א קלָאפ עצנאג סָאד ,מעליוא רעצנאג רעד פראד צלא גופ רעירפ
 :את נענײז טָא רעֹּבָא .נצנאגניא יז גכעוּבסיױרא נוא ריט רעקיזָאד רעד פא

 ,:רענַאיצילַאװער:נשסילאיצַאס גוא גטסיקלָאפ ביז גפור עכלעוו ,נשטנעמ נאר

 יד םימ געכָאפ ייז ,געיירש ייז ,נעלמוט ייז ,רעױּפ גראפ סטוג כיוא גליװ סָאװ

 סא !מטינ ײו נעעז ריט עקיוָאר יד רעּבָא ,נפלעה גליװ יז ,טגעה

 םינ רָאג פראד עמ :נגָאז ײז זא ,נשטנעמ עקיזָאד יד גענייז דגיִלּב ליפיוזא
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 ײז !דרע נײז רעּבא נעװעטאבעלאב וצ יירפ טכער גייק רעױּפ מעד גנּבענ
 :גגיבייל יד יװ סנייצלא לָאמוצ געקנעד בוא ,רעױּפ םעד סטוג גששניוו
 סיורא טמוק סָאװ .קינײװ גיײז םליה סםעװ טנײרפ עטוג עניוזא נומ !רעמיפ

 טינ טסעז וד ּבױא ,סטוג סָאד לא רעױּפ מעד םסשטשגיװ ןד סָאװ ,גופרעד

 טמוק סָאװ ?גכערּבסיױרא פראד עמ עכלעװ ,ריש עטשרע עמאס יד רָאלק

 ,טינ טסעז ןד ּביוא ,מזילאיצַאס םוצ כיוא טטּבערפש ֹוד סָאװ ,גופרעד סיר

 גָאט גראפ םמאק:קלָאפ נעיירפ נופ געװ נפא גיינסיורא םראד עמ  יוזאיוו
 :8ו) יד נגעק רָאנ טינ ,פרָאד ניא כיוא רָאנ ,טָאפש ניא רַאנ םינ ,מזילאיצ

 עג רעד גיא קינײװניא םידיגענ יד גנעק בוא רַאנ ,טרעציזאּב

 ?עדנײמעג רעד ניא קינײװגיא ,טפאש?לעז

 פא קידסענַאשקא יוזא נָא גזיװ גטאהקַאמעדקאוצַאס יד סָאװראפ :טָא

 . +רעװש יד טײטשאּב גירעד טינ .דיש רעטשרע גוא רעטנעָאנ רעקיזָאד רעד

 ןא ,נירעד רָאנ ,נעיירעששניװ עטוג יײלרעלא גדיירנָא לָאז עמ זא ,טציא טייק

 יוזאיװ ,ניטשראפ רָאלק לָאז עמ זא ,גזייוונַא קישכיר געװ םעד לָאז עמ
 רעשיסור רעד זא .טירפ נטשרע עמטאס מעד גלאמ פראד עמ
 םא ןיא רעױּפ רעשיסור רעד זא ,יירעפאקקש רעד גופ שקיטשרעד זיא רעיוּפ
 ּבירש נֹוא גדײר םמעד נגעװ --- ,רענענייבײל א נּבילּבראפ טפלעה א -

 ;אראּב סע זעילאדנאקס יו .סרעיוּפ םעד טניירפ עטונ עלא רָאי קוצרעפ גיוש

 פא ענעדיישראפ כרוד סרעציזאּבשונ יד רעױּפ מעד גפאקקשראפ גוא געוועב

 עטוג עלא נּבירשעגנָא רעכיּב כאסא נּבָאה מעד גנעװ --- ,נרחע ענעטינשעג

 ביז נּבָאה סע רעדייא ,מעד ראפ טייצ עננאפ א כָאנ ,סרעיוּפ מעד טניירפ|

 נעמ פראד רעױוּפ מעד זא .גטארקַאמעדלאיצַאס יד דנַאלסור גיא גזיוואּב

 שטָאכ מיא געמ םראד יירעפאקקש רעד גופ זא ,פעקייש האב עקאט- נפלעה

 ,נשטנעמ עכעלרע עלא טציא ניוש געעז סָאד -- ,נעיירטאּב ןיא טיג ?פיוװ

 ;ײצילַאּפ רעזדנוא גופ סעקינװָאנישט יד עליפא נדייר וצ נָא גּבײה םעד נגעוװ

 נעמענ ביז געמ לָאז יוזאיװ :ןיא עגאהפ עצנאנ יד .גנוריגער רעשי

 נטשרע םמעד- נכאמ בנעט לָאז יוזאיװ ,נעיניא סעד ראפ

 .גכערּב צלא גופ רעירפ כיז נעמ פראה ריט א ראפ סָאװ גיא ,טי ד.מ
 סָאװ ,יד נופ) גשטנעפ ענעדישראפ נביג עגארפ רעקיזָאד רעד פא

 רעשיפרָאד רעדעי .סרעפטנע ענעדיישראפ ייוװצ (רעיוּפ מעד סטוג גשטניוװ

 סהעפטנע עדייב נייטשראפ וצ רערָאלק געימאב כיז פראד ירעידאשעֿכָארּפ

 יד גּביג רעפסנע נײא .גנוננימ עטסעפ בוא עטמיפשאב א ביז גמאש נוא

 ,נעמ פראד צלא נופ רעירפ .גרענָאיצוילָאװעד:נטסילאיצַאס גוא גמסיקלַאמ

 :ארעּפָאָאק) נטפאשלעזעג ײלרעלא מוטרעּפ םעניא געלקיווטנא ,ייז גנָאז

 געמ פראד רעױּפ נדעי .נקיטסעפראפ געמ פראד דנוּב:עדנײמעג םעד .(סעיצ
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 עג יד לָאז .דרע גייז רעּביא געוועטאכעלאמ |צ ײרפ שכער גײק גּבעג טינ

 דנאלסור יא דרע עצנאג יד ןײװכעלסיּב לָאז גוא טכער רעמ גּבָאה עדניימ

 :ץטכילראפ ײלרעלא גכאמ נעמ םראד םירעיוּפ יד .דרע עשידניימעג נרעוו
 :רעּבירא רעטכײל לָאז דרע יד יידעק ,דהע גפיוק נופ טארּפ םעניא נעגנוד

 .פעּברא רעד וצ ?אטיּפאק םענופ גנטילפ
 מיז ראד רעױּפ רעד .נטאהקַאמעדלאיצַאס יד נּבוג רעפטנע רעדנא נא

 סע עכלעו ,טכער ,טאנסיוא גָא ,עלא יד כיז ראפ גגָאלשרעד צלא גופ רעירפ

 עלופ סָאד גּבָאה םראד רעױּפ רעד .רעכיוס רעד גוא צערַאּפ רעד טָאה

 עמאס יד גטכינראפ ֹוצ יידעק .דרע גייז רעּביא געוועטאּבעלאּב ֹוצ יירפ טכער
 פא גטעשימָאק עשרעױּפ גרעװ סעדנירגעג גפהאד יירעפאלקש עטפאהלקע

 א  רָאנ ,נּכָאה רימ נפראה דנובשעדנײמעג נייק טינ .גטינשּפָא יד גרעקוצמוא

 נטפאשלעזעג:טרַאד ענעדישראפ נופ טפאשמערָא רעשיפרָאד רעד גופ דנוב

 :ָאפש יוד טימ רעיראטעלַארּפ עשיפרָאד יד גופ דנוּב א ,רנאקסור צנאג גיא
 :עג סָאד נוא (סעיצאהעּפָאָאק) גטפאשלעזעג יילרעלא .רעיראטעלָארּפ עשיט

 םידינענ עשרעיוּפ יד גצונ רעמ נעגנערּב קידנעטש טעװ דרע נפיוק עשידניימ

 .רעױּפ גלעפימ םער גראנּפָא סעװ נֹוא

 ;עיױמ יד גנורעטכיילראפ א גבעג םראד עמ זא ,סעז גנוריגער עשיסור ידו !

 ןָאטּפָא צלא ?ליװ יז ,סעסײמ עטסוּפ טימ גהעטאּפָא כיז ליװ יז רעּבָא ,מיר

 -ָאק יד לײװ ,כאוו רעֶד פא גײז גפראד מירעוּפ יד .סעקינוװַאנישט יד כרוד

 ײז גּבָאה סע יװ ,נראנּפָא יוזא טקנוּפ ײז גלעװ סעקינװַאנישט גופ סעיסימ

 ;ּבײלקוצסיוא גהעדָאפ נפראד םירעיוּפ יד .גטעטימָאק עשיצירּפ יד טראנעגּפָא

 יד גופ לָאז עמ ןא ,כיז טלדנאה גירעד פינ .גטעטימָאק עשרעיוּפ עיירפ

 ןפָאז גיילא םמירערּפ יד ןא רָאנ ,גנורעטכיילראפ א גטראוו םעקיגוװַאנישט
 גכאמ רעירפא גלעװ רימ זא ,גייז לָאז .פדיוג רעײז טנעה ערעײז גוא געמעג

 רעטסגרע רעד נופ ןיולב נעירפאב רעירפא כיז רימָאֿל ,פירש נייא ןיולּב

 גלָאז ײז יבא ,טפאהק רעײז גליפרעד גלָאז םירעיוּפ יד יּבא --- ,יורעפאלקש

 טיג נָאק שטנעמ רעטפאהנסיוועג גיא גייק .נקינייראפ גוא גנדיירפיונוצ יירפ כיז

 עטאס רעד ראפ לָאמטפָא געניד גדרע ענעשינשענּפָא יד זא ,נענעקיילּפָא

 רעטפאהנסיווענ נַײא נייק .יירעפאלקש רעשירעמיטנגייּבײל ,רעזעיקאדנאקסי
 גוא עטשרע עמאס יד ןיא גנודעדַאפ רעזדנוא זא ,נענעקיײלּפָא םינ גָאק שטנעמ

 ;ײר א ערע ײז גּבײלקסיױא יירפ טירעיוּפ יד גלָאז :גנורעדַאפ עקישכערעג עמאמ
 245 רעדיװפעי גטכינראפ וצ םא ,םעקיגװַאנישט גָא ,נפעמימָאק ענענ

 | .יירעפאלקש עשירעמיפנגיי
 2רר8 רעד ניא כא יוזא םקנוּפ גוא) גטעטשימָאק עשרעױּפ עיירפ יד ניא

 :טאהקַאמערפאיצַאס יד גלעֹוו (גנלמאזראפ:נטאטופעד רעשידנעקטורלא רע



 מארגָארּפ נוא עיצאזינאגרָא ,קיסקאט .,רראגנאווא סלא ייטראּפ רעד ראפ פמאק ,1 126

 גֹוּב נרעדנוזאּב םעד גקיטסעפראפ געז םעכיוק עלא טימ גוא כיײלג עקאט

 :ָאס יד .רעיראטעלָארּפ עשיטָאטש יד טימ רעיראטעלָארּפ עשיפרָאד יד גופ

 עשיפרָאד יד סעװיוטעפ נעלטימסָאמ עלא נקידיימראפ גלעװ גסארקאמעדלאוצ
 יװ גכאמ וצ טירש גטשרע נכָאנ דלאּב נפלעה ײז נלעוו גוא רעיראטעלָארּפ

 . םירט נטייוצ םעד רעראחהילָאס כעלגעמ טײװ יװ נוא רעכיג כעלנעמ טייוװ

 נכָאצינ גל גזִּב ,פָאס עמאס גזיּב ,רעטייוװ יוזא נוא גטירד מעד נוא

 ,נגָאז בײלג טציא גוש נעמ גָאק יצ רעּבָא .טאיואטעלַארּפ םענופ

 ,גגרָאמ רעדײס:גָאט גיא גלעטשקעװא ביז טעװ סע גנורערָאפ א ראפ קָאװ
 ,טיג גסייװ רימ ?ײװ ,גנָאז טינ געמ גָאק סָאד ,גײנ ?טמירט גסייוצ םוצ

 עטערליּבעג כאסא נוא םירעוּפ עכייר יד גטלאה גגרָאמ ביז גלעו סע יוזאיוו

 ,רעלא םימ גוא סעיצארעּפָאָאק יקרעלא טימ געמונראפ גענייז סָאװ ,נשטנעמ

 .טעברא רעד וצ לאטיּפאק .מענופ דרע .רעד נופ נעגנוסילפרעּביא וו

 וד פימ גייגפיונוְצ ביז כיײלג גנרָאמ גזייוואּב טינ כָאנ ײז גלעװ רעשפע

 גיב טכאמ עשירעציזאבשוננ יד גנַאלשרעד גלעװ נוא םרעציזאבטונ
 ,גשטנתװעג רעייז סָאד ןיא גטארקָאמעדלאיצָאס יד ראפ .טנכײצעגסױא ,פָאס

 :עלָארּפ עשיטַאטש גוא עשיפהָאד יד גפאר גלעו גטאהקָאמעדלאיצַאס יד גוא

 יד אב .ףרע עצנאג יד נעמענּפָא לָאז עמ ןא ,גרעדָאפ נלָאז ייז ,רעיראט

 :ָאמעדפאיצָאס יד .עכולעמנקלָאפ רעיירפ רעד יז גּבענּפָא גוא םרעציזאבשוג

 טינ ײּברעד גלָאז רעידאטעלָארּפ עשיפרָאד יד זא ,נקוק מאזכאוו גלעוו גמארק

 גקיטליגחנע מוצ גקיטסעפראפ רעמ כָאנ כיז גלָאז ייז זא ,,נרעו . טראנעגּפָא

 - .טאיראטעלָארּפ מענופ גנויירפאּב רעלופ רעד ראפ טמאק

 עליפא ןיא סע גוא .שרעדנא רָאג גײז טעװ סע זא ,גייז גָאק סע רעּבָא

 :;עג ליפ גוא מירעוּפ עכייר יד .שרעדנא נײז טעװ סע ןזא ,נבײלג וצ רעכינ

 יירעפאלקש עששרע יד רָאנ יװ ,גנרָאט- םא כיײלג גענָאק גשטנעמ עטעדליב

 ביז נגתָאמ םא כיילג ײז גענָאק ,נרעװ גטינשעגמורא נוא טצענערנאב טעװ

 גָצנאג םמעד גגעק ביז טעװ טלמעד נוא סרעציזאבשוג יד טימ גקיניראפ

 טלמעד .עיזאושזרוּב עשיפרָאד עצנאג יד נלעפשקעווא טאיראטעַא-ּפ נשיפרָאר

 טרעציזאּבטוג יד נגעק רָאנ גפמעק וצ נעװעג כעלרעכעק ודנוא ראפ טכָאװ

 ,גוא עיזאושזחוּב רעצנאג רעד גננעק נפמעק גנפראד רימ גלעװ טלמעד .גיילא

 ראפ םײקטיירב גתא טייהיירפ רעמ כעלנעמ טייוװ יװ צלא נופ רעידפ גרעדַאמ

 וצ ײדעק ,רעטעּברא םעד נּבעל סָאד גרעטכיילראפ וצ גרעדָאפ ,פמאק אזא

 | : .םמאק םעד םיא גרעטכיילראפ

 :גוא ,עטשרע רעזדנוא ,שרעדנא רעדָא יוזא ניז טעװ סע יצ ,סלאפנלאי

 יע םר אפ :ןיא טעּברא עטגנידאּפמוא רעזדנוא נוא עטסקיטכיװ רעזד

 ןוא רעיראטעלַארּפ עשיפרָאד יד נופ דנוב מעד נקיטמס
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 רעיראטעלַָארּפ עשיטַאטש יד טימ רעיראטעלָארּפּבלאה
 25 ָא8ֹמ על)|פ נּבָאה םעקייט גוא כײלג געמ פראד דנוּב נקיזָאד םעד ראפ

 2פכעראפכײלנג עלופ יד ,קסלָאפ נראפ טייהיירפ עשיט

 .בײֿפ רעד נופ גנוטכינראפ יד גנוא רעיוּפ םענופ גגוק
  :עגסעװ דֹנוּב רעקיזָאד רעֶד נעװ נא .ירעפאלקש רעשירעמיטנג"
 :סאמעד טכיײל רימ גלעו טלמעד -- ,נקיטסעפראפ ביז טעװ נוא גרעװ גפאש
 :ראפ כיז טעראטס עיזאושורוּב יד רעכלעװ שימ ,יירעראנעג רעדיוװטעי גריק
 רעד גנעק גכאמ כיג גֹוא טכײל רימ נלעװ טלמעד ,רעױּפ נלעמימ מער גריט ;

 ,גמײרוצ םעד יא ;גנוריגער רעד גופ סעכיוק עלא גנעק ,עיזאושזרוּב רעצנאג
 מוצ קעװא טסעפ רימ נלעװ םטלמעד ,טירט גמצעל מעד יא ,נטירד מעד יא
 מ ענופ ננוײירפאב עלופ יד פמעקסיוא כיג גלעװ גוא נכָאצינ
 | - .קֶלָא שטעּבכרא נצנאג

 םרָאד גיא פמאקנסאלק רעד 7
 ?וומ גייא נופ םמאק א--- זיא סָאד ?פמאק נ םא?לק סניוזא זיא סָאװ

 עטקירדרעטנוא ,עזָאלטכער עסאמ רעד נֹופ פמאק א ,גטײװצ םעד ננעק קלָאפ
 ,:םיזאראּפ נוא םרעקירדרעטנוא ,עטדיגעליװירּפ יד ננעק עקידנפעברא נוא
 רעמיטנגיא יד גנעק רעיראטעלָארּפ רעדָא רעטעּפרא:נױל יד גופ פמאק א
 ;ןקעגרָאפ קידנעטש זיא םרָאד נשיסור םעגיא כיוא .עיזאושזרוּב רעד רעדָא

  שטָאב ,פמאק רעסיורג רעקיזָאד רעד רָאפ טציא כױא טמוק סע גוא נעמ
 יא סע געװ .ענײז גנוטיידאב יד געייטשראפ עלא טינ ,םיא געעז עלא טיג
 ננעס טפמעקעג םירעוּפ עסאמ עצנאנ יד טָאה --- ,םוטננייבײל סָאד געוועג
 :אב טָאה סע נעמעװ ,רעציזאבטו) סאלק מעד ננעק ,רעקירדרעטנוא ערעײז
 םירעיוּפ יד .גנוריגעו עשיראצ יד טציטשעגרעשנוא נוא טקידייטראפ- ,טציש
 נצנאגניא געוװעג ט?מעד געניײז םירעוּפ יד ,נקינייראפ שנָאקעג טינ ביז גּבָאה
 :טימ גיק טאהעג םינ וּבְאֹה מירעּפ יד ,שינרעטצניפ רָעד נופ טקיטשרעד
 םירעוּפ יד רעּבָא ,רעטעּבױא עשיטָאטש יד גשיווצ רעדירּב גייק גוא רעפלעה
 גּפָאה ייז יה נוא נענאטשראפ גּכָאה יז יװ ,טפמעקעג גנעווטסעדנופ גּבָאה
 .לָאפראפ עשילאיטסעּב יד ראפ טאזשנ עריומ טיג גּבָאה םירעיוּפ יד ,טנָאקעג
 :עעקע נײק ראפ טאהעג עריומ טינ נּבָאה יז ,גנוריגער רעד דאצימ נעגנוג
 ;ײז עכלעוו ,טיכַאלאג יד טּביולנעג טיג נּבָאה מירעוּפ יד ,נלווק גוא םעיצוק
 םקיליואב םפירש עקילײה יד זא ,גזייוורעד וצ נכָארקעג שיוה רעד נופ גענ

 טָאה עקאפ יזא טָא) טכעלצעזענראפ יז טָאה טָאנ גוא מוטננייּביל סָאד
 :ףוא ביז נּבָאה םירעוּפ יד ,(!טעראפיפ טילָאּפָארטימ רעד טדערעג טלמעד
 עריומ -,נבעגעגכָאנ כעלדנע סָאה גנורינער יד גוא ,טרָאד גוא ָאד גּביױהעג
 + ,םירעיוּפ עלא נופ דנאטשםוא טעניימעגלא נא ראפ קידנּבָאה
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 םירעוּפ יד .נצנאגניא םינ רעּבָא ,טפאשענּפָא נעמ טָאה מוטנגײּבײ סָאד '
 ,רעקישכילפרעיטש ,רערעקפרעדינ א  נכילּבראפ ,טכער נָא נּבילּבעג געגײז

 רעשירעמיטנגייּביפ רעד אֹּב ?גענ יד ניא גנבילּבראפ ,דנאטש רעצראווש

 יד רעטײװ גכוז ײז ,קיורמוא רעפײװ נענייז םירעוּפ יד נוא .יירעפאפקש
 םוטנגײּבייל סָאד גפאשּפָא גכָאנ טיצ רעד ךאפ נוא .םייחיירפ עשכע ,עלופ

 םענופ פמאק רעד ,פמאקנסאלק רעיינ א .גסקאוווצסיוא נזיוואּב טָאה

 גרָאװעג זיא םוטבייר .עיזאושזרוּב העד נגעק טאיראטעלָארּפ
 גענַײז טעטש יד ,נקירּבאפ עסיורג נוא נענאּבנזיא טיוּבעגנָא טָאה עמ ,רעמ

 ;ָאד יד רעֶּבָא ,סוסקול רעמ כָאנ טימ גוא רעטרעקלעפאּפ ?יפ כָאנ גרַאװעג

 :יױורג גײק טינ ראג טנעה עהיא גיא געמונעגגיירא טָאה רעמיטכייר עא עקיז

 ביז טָאה ,גהָאװעג רעמערָא צלא ןיא קלָאפ קָאד גוא ,נששנעמ ?ָאצ עס

 יד .גשטנעמ עדמערפ וצ טעברא:ניופ פא קעװא .זיא ,טרעגנוחעג ,טריניגר |

 עלא נופ פמאק נסיורג ,םעיײנ מעד נּבױהעגנָא נּבָאה רעטעּברא עשימַאטש

 ניא טקיגיראפ כיז גּבָאה רעטעּברא עשיטָאטש יד  .עכייר עלא גנעק עמערָא

 :קא םמאק רעייז נריפ נא ײטדאּפ רעשיטיאר קָא מעדלאיצָא ס רעד

 ,טירפ כָאנ םירפ יז קידנקור  ,ראדילָאס  גוא גטלאהענסיוא ,קידסענַאש

 ?יירפ עשיטילַאּפ קידנרעדָאּפ מא נקיטלינחנע ,נסיורג םוצ - כיז קידנטיירנ

 | .קלַאפ גצנאפ גראפ טייה

 8 גנילירפ ניא .םירעיוּפ יד כיוא גטלאהעגסיוא םינ ,כעלדנע ,נּבָאה םע |

 ,רעװאטלָאַּפ גופ םירעוּפ יד גּביוהעגפוא כיז נּבָאה רָאי ,9 ,נקירָאפ מענ

 ;אּבפונ יד פא גזַאלעג כיז נּבָאה ייז גוא םעינרעּבונ ערעדנא נוא רעװַאקראכ

 רעייז כיז גשיוװצ טלייטעצ ,סרעלכײּפש ערעייז גסָאלשעגפוא נּבַאה ,סרעציז

 :נײא גוא טייזראפ נּבָאה סע נכלעװ ,םיורב מעד עקירעגנוה יד גּבעגעג ,סמוג

 ניא טּפאבראפ םיא טָאה רעציזאבטוג רעד רעּבָא ,םירעוּפ יד גבילקעג

 מירעוּפ יד .דהע רעד .נופ גנולופעצ עיינ .א טרעדַאפעג גּבָאה ,מוטנגייא ניײז

 :עננָא נּבָאה נוא גנוקירדרעטנוא עכעפדנעמוא ירד נפלאהעגסיוא םינ גּבָאה |

 נסַאלשאּב גוא -- ,נסַאלשאּב .גּבָאה מירעיוּפ יד .?זאמ רעטעּב א גכוז גביוה

 -רעטנוא יד גנעק םמאק .עא גבראמש זיא רעסעּכ זא --- ,קיטכיר נצנאגניא

 םירעּפ יד רעּבָא ,טיוט:רעגנוה כרוד פמאק נָא נּבראטש רעדייא ,רעקידד

 יז טָאה גנורינער עשיראצ יד ,לזאס רעסעּב נײק גנָאלשרעד .םיג ביז נּבָאה

 נּבָאה ייז סָאװ ,ראפרעד) רעּבױר נוא סעראטנוּב עטעשַָאּפ ראפ טרעלקרעד

 םירערּפ יד סָאװ ,טיֹורּב סָאו .רעציזאּפסוג יד .רעּבכױר יד אֹּב געמונענּפָא

 ?םיױרא טָאה גנוריגער עשיראצ יד ,(!נעמונעגּפָארא גוא טייזראפ נּבָאה גײפא

 ?עגײז םירעוּפ יד גוא ,מינָאס גגעק יװ טקנוּפ ,רעשילימ ײז גנעק טקישעג

 ,טעגראהרעד כאסא ,גסָאשעג געמ טָאה םירעיוּפ יד גיא- ,גרָאװעג טּפאפקעצ
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 ;עג ,טיֹוט םוצ ןיִּב נסימשראפ ,נסימשעג שילאיטסעּב געמ טָאה םמירעיוּפ יד

 -- םינָאס ערעייז טקינײּפעג טינ לָאמניײק נּבָאה גקרעט יד יװ ,יוזא טקינײפ

 -עמ טקינײּפעג גבָאה ,סהעטאנרעּבוג יד ,מיכילש עשיראצ יד ,גטסירק יד

 גוט יד טקיטלאוטראפ נבָאה נטאהלָאס יד .םרעקנעה עטכע יװ ,נעמעלא גופ
 :ױּפ יד כָאנ געמ טָאה געמעלא םעד כָאנ נוא .רעטכעט גוא נעיורפ עשירע

 נעמ טָאה םירעיוּפ יד ,סעקינווָאנישט גופ םכירעג א שימ טעמשימעג םירע

 ,פ3ור םנזיופ טרעדנוה טכא סרעציזאבמוג יד סעוויוטעל נלָאצאּב וצ געגנוווצעג

 ,טכוירעג נשירָאטיזיװקניא ,נעמייהעג ,נכעלדנעש גקיזָאד נפא ,טכירעג נפא גוא

 םע יוזאיו ,נלייצרעד וצ רעקידימראפ יד עליפא טּבילרעד טיג נעמ םָאה
 2ג רעד ,מיכילש עשיראצ יד םירעוּפ יד טרעטאמעג נוא טקינײּפעג גּבָאה

 .םיסרָאשעמ עשיראצ ערעדנא גוא יקסנעלָאּבָא רעטאנרעּב

 :ףא רעשיסור רעד ,כאז רעקיטכערעג א ראפ טפמעקעג נבָאה מירעיוּפ יד

 :עמעװ ,רערישראפ יד נופ קנעדנָא םעד נטכא קידנעטש טעו םסאלק:רעמעּב

 .יפראמ עקיזָאד יד .נסימשראפ נוא גסָאשעצ נּבָאה מיטרָאשעמ עשיראצ יד

 ;םעברא .םענופ קילג נוא ט"ײהיורפ רעד ראפ רעפמעק נעוועג נענייז רער

 ביהפוא כיז גלעװ ײז רעּבָא ,נרָאװעג טּפאלקעצ גענייז מירעױּפ יד .קלָאּפ י
 רעטשרע רעד נופ טומ םמעדו גרילראפ םינ גלעװ ייז ,לָאמ א כָאנ גוא כָאנ

 ,םעכיוק ערעײז עלא גדנעונָא גלעװ רעשעּברא עקיניזטסוװאּב יד .עלָאּפאמ
 רעפרעד יד ניא נוא םעטש יד גיא קלָאפ;טעּברא רעמ כעלגעמ טײװ יװ זא
  רעמ ,םעײגנ א וצ נפירג כיז לָאז גוא פמאק נשרעיוּפ מעד גגעװ נסיװ לָאז

 ;וק עלא טימ ביז גלעװ רעטעּברא עקיניזטסּוװאב יד .פמאק נכײרגלָאפרער
 סָאװראפ ,ניטשרדאפ וצ רַאלק םירעוּפ יִד נפלעה וצ נעימאּב םעכ
 רעשרעיֹוּפ העטשרע רעד גרָאװעג טקירדרעפנוא זיא סע

 רעד ןא ,נכאמ פראד עמ יֹוזאיװ נוא (רָאי 1909) דנוטש פוא

 ,רעטעבכרא גוא מידעיוּפיד אֹּכ נּכײלּבראפ או גכאצינ
 . .טיסרַאשעמ עשיראצ יד אּב סינ גוא

 - םָאר גיי ,ראפדעד גרָאװעג םקיטשרעד זיא דנאפשפוא רעשרעוּפ רעד
 נא ,עסאמ רעקיניזטסוװאב:טינ ,רערעטצניפ א נופ דנאטשפוא נא געוועג זיא
 ;ָא .ה .ר ,נעגנורעדָאפ עשיטילָא ּפ ערָאלק עטמיטשאּב נָא דנאטשפוא

 רעשרעױפ רעד .סעקדנַאראּפ עשיכולעמ יד גנרעדנע ֹוצ גנורעדָאפ רעד
 .טײרגעגוצ טיג געװעג זיא רע לײװ ,נרָאװעג טקיטשרעד זיא דנאטשפוא

 .ָארּפ עשיפרָאד יד ל?ייװ ,נרָאװעג טקיטשרעד זיא דנאטשפוא רעשרעיוּפ רעד

 :אטעלָארּפ עשיטָאטש יד טימ דנוּב גייק טאהעג טינ כָאנ גֹּבָאה רעיראטעל

 יידעק ,?אפכרוד גשרעיוּפ נטשרע םענופ סעּביס יירד יד נענייז סָאד טָא ,רעיד

 ;אֹּב א מײז לָאז רע ןא ,נעמ םראד ,גלָאפרעד טימ נייז לָאז דנאטשפוא רעד



 מארגָארּפ נוא עיצאזינאגרָא ,קיטקאט .דראגנאווא סלא ייטראפ רעד ראפפמיק 11 0

 צנאג נפאכמורא לָאז רע זא ,פראד עמ ,רעטײרנענוצ א נוא רעקיניזפסּוװ

 םענופ טירט רערעי נוא .רעטעּברא עשיטָאטש יד טימ דנוּב גיא גוא דנאלסור

 :ויצ רעדָא ?כיּב עשיטארקָאמעדלאוצַאס סעדעי ,טעטש יד גיא םמאק:רעטעברא

 :אמעלָארּפ עשיפרָאד יד וצ רעטעּברא נקיניזטסּוװאּב א גופ עדעה ערעי ,גנוט

 ;רעביא כיז טעװ דנאטשפוא רעד נעװ ,טייצ יד זדנוא וצ טרעטנעענרעד רעיר

 .נכָאצינ א פימ גקידנע ביז םעװ רע געװ ,נרעזאב
 ,ראפרעד טעשָאּפ ,קיניזטסגװאּבמוא נענאטשעגפוא גענייז םירעיופ ידי

 נבראטש טלָאװעג טיג נּבָאה ײז ?ייװ ,נמלאהוצסיוא טינ גרָאװעג ןיא סע ?ייװ

 טרעטאמענסיוא יוזא כיז נּבָאה םירעוּפ יד ,דנאטשרעדיוו א נָא נוא םוטש

 ;ענ טינ נּבָאה ײז זא ,גנוקיניײּפ גוא גנוקירדרעטנוא ,יירעּביױר רעדיװטעי נופ

 .:אצ רעד גגעװ נעגנאלק ערעטצניפ יד נּבײלג םינ טונימ גייא- פא שטָאכ טנָאק

 רעקידנאששראפ רעהעי ןא ,נּבײלג טינ טנַאקעג טינ גּבָאה ייז ,דָאנג רעשיר

 :ירעגנוה נשיווצ טיורּב גליימעצ סָאד קיטכערעג ראפ נענעקרענא טעװ שטנעמי

 ,ערעדנא םא טעּבראעג סרעײז נּבעל עצנאג .סָאד גּבָאה סָאװ ,יד נשיווצ ,עק

 יד נֹּבעל רעגנוה נופ ײז נּבראטש סציא גוא ,טיורּב נבילקעגנייא גוא טײזעג !

 /עטסעב יר זא ,נסעגראפ יװ ;ּבָאה םיִרעיוּפ יד .טיורּב "שיצירּפ, סרעלכניױּפש

 פפאכראפ | נּבַאה ,עכייר יד טּפאכראפ גּבָאה גדָאװאז גנוא נקירּבאפ עלא ,גד ר וע

 עקירעגנוה סָאד ןא ,מעד ּבילוצ עקאס עיזאושזרוּב יד גוא רעציזאּבשוג יד

 נצישאּב וצ זא ,נסעגראפ נּבָאה םירעיוּפ יד .ייז פא נטעּברא נייג לָאז קלָאפ

 טע רָאנ ,םעשָארה עשיכָאלאג רָאנ טינ גטלאהעג גרעװ סאלק נבייר מעדי

 ענכאמ רעצנאג רעד טימ גנורינער עשיראצ עצנאג יד כיוא םוא .כיז ז טּבייה;

 :ױּפ יד טנָאמרעד םָאה גנוריגער עשיראצ יד .נצאדלָאס גוא סעקיגװָאנישט

 :אֹּב קידסעירָאזכא ,שילאיטסעּב טָאה גנורינער .עשיראצ יד .מעד גנעװ מירע

 ,םניר יז נעמעװ ,טכאמ עשיכולעמ סניוזא זיא סע סָאװ ,מירעיוּפ יד גזיוװ
 םירעּפ יד גענָאמהעד רעטפָא סָאװ רָאנ גפראד רימ .טצישאּב יז געמעוו

 יא סע םָאװהאפ ,גייטשראפ טכײל גלעװ יז גוא עיצקעל רעקיזָאד רעד גגעו ,י

 סע סָאװאפ ,םעקדנָאראּפ עשיכולעמ יד גרעדגע וצ קיטײנ

 ;םיא נלעוו גדנאטשפואעשרערּפ יד .טײהײרפ עשיטילָאּפ קיטיינ זיא

 לָאצ ערעסערג נוא :ערעסערג צלא גא נעװ ,עקיגיזטסגוואבמוא נייז וצ גרעה :

 טעװ לעױּפ יעקידנעקנעד גוא רענטעמוארג רעדעי געװ .נייטשראפ םָאד טעװ קלָאפ

 םראד עמ עכלעװ ראפ ,נעגנורעדָאפטטּפיוה ײרד יד נסיוורעד  כיז

 - יצאנלא .גא גפורפיונוצ --- גנורעדָאפ עטשרע יד .צלא ראפ רעירפ נפמעק ;

 גיִא נריזינאגרָא וצ פא גנולמאוראפ:נטאטוּפעד עלאנָא

 ּבלעו סינ נואק ,עפלײ װעגסיוא עשיקלָא פה א דנאלפור

 טי היי ר פ - .גנורערָאמ עטײװצ יד .גנוטלאװדאפ ,עשירָעשרעה;



 ךו .  טּפאשמעוָא רעשיפרָאד רעד וצ

 ווא כעלכיב ײלרעלא גקורד וצ גרעדעי נוא נעמסעלא ראפ

 צעזעג נכרוד גענעקרענא --- גמורעדָאפ עפירד יד .נעגנופ יי צ

 ;עדגא טימ םירעיוּפ יד גופ גנוקיטכעראבכײלג עלופ יד

 עשהעיוּפ עטײװעגסיוא גפורפיונוצ נוא נדנאטש ער
 רעדיװפעי צלא ראפ רעירפ נטכיגראפ וצ פא גטעטימָאל

 :יא ,עטסקיטכיװ יד גענייז סָאד .ירעפאלקש עשירעמיטנגײּבײל

 םציא טעװ םירעוּפ יד גוא ,נטארקַאמערדטַאיצַאס יד גופ געגנורעדַאפ עקידרעק

 נ| 8  ,גייטשראפ ,געגנורעדָאפ עקיזָאד יד גייטשראפ וצ רעש טינ רָאג גייז

 געװ נוא .פייהיירפ:קלָאפ רעד ראפ םמאק מעד נּבײ הנָא טראד עמ סָא וו

 :ראפ .ײז גלעװ טלמעד ,געגנורעדָאפ עקיזָאד יד גייטשראפ נלעװ םמירעוּפ יד

 :טלאהעגסיוא גוא קידסענָאשקא ,גנאל ,רעירפא םראד עמ זא ,כיוא נייטש |

 געמאזוצ רַאנ ,טרעדנוזעגּפָא טינ ביז גשיירג גוא פמאק מוצ כיז נטײרג

 .גטאהקָאמעדלאיצַאס יד -- רעטעברא עשיטַאטש .יד טימ
 ביז נּבעל גּבײלקפיונוצ רעױּפ נוא רעטעּברא רעקיניזטסוװאּב רעדעי לָאז

 :ימאּב כיז רע לָאז .מירייואכ עקיטוס וא ערעכיז ,עקידנאטשראפ עמאק יד

 גלָאז עלא יידעק ,נטארקָאמעדסַאיצַאס יד גליװ סע סָאװ ,ייז גרעלסרעד וצ-נע

 .נרעדָאפ םראד עמ סָאװ גוא גריפ םראד עמ פמאק א ראפ סָאװ ,נייטשראפ

 ;ריֹרֲאַּפ ,זיוװכעלסיּב נּביײהנָא גטאהקָאמעדלאיצַאס עקיניזטסוװאב יד גלָאז

 .םצָאס נענעײק גבעג ,ערעל-רעיײז מירעוּפ יד גענרעל רעהפוא נָא רעּבָא ,קיש

 :ראמ עקנינילק םא בעלכיּב עקיזָאד יד גרעלקרעד ,כעלכיּב עשיטארקָאמעדלא

 | .נשטנעמ ערעכיז גופ .געגנולמאז

 רַאג םינ געמ םראד ערעל עשיטארקָאמעדלקאיצַאס .יִד גרעלקרעד רעּבָא

 לנוקירהרעטנוא נופ ?אפ נדעי פא ,ליּפשייּב גדעי םִא כיוא רָאנ ,רעכיּב טיול

 | עשימארקָאמעדֿפאיצַאפ יד .כיז נּבעל געעז רימ סָאװ ,טייקיטכערעגמוא נוא

 . :עּבױר רעדיװשעי גנעק ,כָאי רעדיװשעי גנעק טמאק גנעװ ערעל א ןזיא ערעל
 רָאנ ןיא טארקַאמעדלאיצַאס רעטכע נא .טײקיטכערעגמוא רעדיוופעי נגעק ,ייר
 נצנאג גײז גיא נוא גנוקירדרעטנוא נופ סעּביס יד סיי סָאװ ,שטנעמ אזא
 2נוקיודרעטנוא גופ פאפ גדעי ננגעק רע טפמעק געל?

 :וצ ,נפארקַאמעדלאיצַאס עקיניזטסּוװאּב יד ?נָאט סָאד געמ םראד יוזאיוו

 נפראד ,פרָאד ניא כיז אב ,טָאפש יא כיז אב געמאזוצ כיז קידנּבײלקפיונ

 גצונ רעמ נעננערּכ וצ יידעק ,נָאפ סָאד םראה עמ יוזאיוו ,נכילשאב ניילא

 רעדָא .םענייא נעגנערּב  כיא ?עװ ,ליּפשייּב םלא .סאפק:רעטעּברא נצנאנ םעד
 טארקָאמעדלאיצַאס א רעטעּברא נא זא ,ןלעטשרָאפ כיז רימָאל .גלאפ ײװצ

 ףרָאד גיא כיז ןצ םינ רעדָא ,פרָאד גניא כיז וצ ּבױלרוא ניא נעמוקעג ןיא

 :עדקאיצַָאס א רעטעברא רעשיטַאטש ןיא סע רעכלעווא גלאפעגניירא זיא



 מארגָארּפ נוא עיצאזינאגרָא ,קיטקאט .,דראגנאווא סלא ייטראּפ רעד ראפ פנאק ,ןִזִז 22

 גכָאש מאּב ,סּבעװניּפש גיא גילפ א יו ,נצנאגניא ביז טניפעג פרָאד םסָאד .טארקַאמ |

 - עצנאג סָאד ַײרעפאפקש גופ סיורא טינטײנ סע ,סעּפאק יד גיא רעציזאּבטוג מעד

 .ירעפאלקש רעקיזָאד רעד גופ גָאפוצניהא ניחװ טינ כיז טָאה םע גוא בע?

 ערעכיז גוא ענולק ,עקידנאטשראפ עמאס יד נּבײלקסיױא כיולג נעמ םראד

 נמשרע נראפ גקערשרעד טםינ כיז נלעו גוא סעמע םעד נכוז סָאװ ,םירעיופ}

 טמענ סע נעגאוונופ ,מירעיוּפ עקיזָאד יד גרעלקרעד נוא ,םנוה נשִיייצילַאּפ

 םרעציזאּבשוו יד יזאיו ,נלייצרעד ,יירעפאקקש עזָאלגנאגסיוא רעיײז .כיז

 ,נטעטימָאק עשיצירּפ יד ניא יז טעוװנאגאּב גוא םירעיוּפ יד טראנעגּפָא נּבָאה

 גנוריגער עשיראצ יד יוזאיוו גוא עכײר יד גופ טפארק רעד ננעװ גנלייצרעד

 ;עדלאיצָאס יד רעטעּברא יד נופ געגנורעדַאּפ ידו גגעוו גפיצרעד ,ייז םציטש

 עמציּפשעגרעּביא טינ עקיזָאד יד נייטשראפ נלעװ םירעוּפ יד געװ .נטארקַאמ

 נעמ נָאק יצ ,געמאזוצ נָאש טכארט .א טכער נעמ ףראד טלמעד ,קינאכעמ

 יד גענָאק יצ ,רעציזאּבשוג גקיזַאד מעד דנאטשרעדיװ גראדולָאס א נּבעג טינ -

 פַא) געגנורעדָאפ עטסקיטביװ גוא עטשרע ערעײז גרעלקרעד םינ מירעוּפ

 . :באפ יד נעגנורעדָאפ ערעייז רעטעּברא יד נרעלקרעד טעטש יד גיא יװ טקנופ

 'םרָאד םיורג א טפאלקשראפ טָאה רעציזאּבטונ רעקיזָאד רעד ּביױא .(גטנאקיר

 :ָאנ מענופ ננירק וצ נעװעג צלא נופ רעסעּב טלָאװ ,רעפרעד עכעפפע רעדַא א

 א נשטנעמ עטירשראפ כרֹוד טעטימָאק נשיטארקָאמעדֿפאיצַאס גטספנע

 נָא טעפימָאק רעשיטארקַאמעדלאיצַאס רעד טעװ לטעלּב םענא :2טעל5

 א ראפ סָאװ נופ ,גָא בײהנָא עמאס גופ ,נייז וצ רעהעג סע יװ ,גיירש

 רעטשרעי רעד ניא נרעדָאפ ייז סָאװ גוא םירעוּפ יד נדייפ סע יירעפאלקש |

 םאּב ןא רעדָא ,רעקיליּב נייז לָאז דרע עטרידנערא דאפ טלָאצעג סָאד זא) ייר

 גוא ,גזײרּפ עפכע טיול גּבשזעכ םעד גסאמ נעמ לָאז רעטגיװ ביז נעגנידנַא

 יג יוזא נעמ לֵאֹז םעװארטָאּפ ראפ זא רעדָא ,כעקעמ נ3לאה א ראפ םינ)

 אזא גופ  .(געגנורעדַאפ ערעדנא ענעדיישראפ רעדָא ,נקירד טיג ,גפעדיור|

 .טלדנאה סע סָאװ גיא ,ביז נםיוװרעד טוג מירעיוּפ ענטעמארג עלא נלעו לעב

 :ו8 יד גלעװ טלמעד .נרעלקרעד ענטעמארג:טינ יד כיוא נלעװ יז נוא ,םיז

 ?ָאס יד) זא ,ײז ראפ נענייז גטארקָאמעראיצַאס יד זא ,נעזרעד רָאלק מירע

 םירעיוּפ יד גלעװ םלמעד .יײרעּבױר רעדיװשעי גליימרוראפ נטארקַאמעדלאיצ

 ;נעלק עמאס יד שטָאכ ,נעגנורעשכיילראפ א ראפ סָאװ ,נייטשראפ גּבײהנָא

 ,לָאמאטימ ביילג גנָאלשרעד ביז נַאק עמ ,געגנורעטכיילראפ כָאד רעּכָא ,עטכ

 נעגנורעטעּבראפ עסיורג א ראפ סָאװ גוא ,-- ,רארילַאס נייז לָאז עמ בוא

 ;וצ םמאק גסיורג א כחוד גנָאֿפשרעד כיז פראד עמ עכולעמ רעצנאג רעד גיא

 יד ז גלעװ פלמעד .עטארקַאמעדלאיצַאק רעטעּברא עשיטַאטש יד טיט געמאז ;

 מאק נסיורג גקיזָאד מעד וצ גטיירג נעמענ ֿביז רעמ נוא רעמ צלא מירעיופ
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 ;יװ ,נשטנעס ערעכיז געניפעג פראד עמ יוזאיו ,גענרעל געמעג כיז גלעו ײז

 עו רעשפע .נעגנורעדַאמ ענעגײא יד םא גייטשאּב נעמאזוצ םראד עמ יוזא
 :רא עשיפַאטש יד געוט סָאד יו ,קיירטש א גריזינאנרָא נבעגנייא לָאמוצ כיז
 / גנעמ לָאמא םע ןיא כָאד רעּבָא ,רערעװש סָאד זיא פרָאד גיא ,סעמע .רעטעּב

 ,לשָאמעפ ,גקיירטש ענעגנולעג גפַארטעג נּבַאה רעדנעל ערעדנא ניא גוא ,כע7
 ניז גקיפיינ רעייזראפ עכייר יד נוא רעציזאּבטוג יד געוװ ,טײצ:טעּברא רעד ניא
 א וצ טיײרגעגוצ  ןיא טפאשמערָא עשיפרָאד יד בוא .רעטעּברא גיא רָאנ ןיּב

 ענימעגפא יד כעיוקימ געוװעג מיקסאמ גנאפ ניוש גּבָאה עלא ּביוא ,קיירטש
 ;עֶּנ טרעלקרעד כעלטעלב גיא נענייז נעגנורעדַאפ עקיזָאד יד בוא ,נעגנורעדַאפ
 -- ,גרַאװעג טשטײטענסוא טוג נעגנולמאזראפ פא טעשָאּפ רעדָא נרַאװ
 ;לאנ נעמוקסיוא סעוװ רעציזאבשוע םעד נוא ,ראדילָאס נײז עלא נלעװ טלמעד

 רעד בוא ,יירעּביור רעד גיא כיז גפלאהנייא ?סיּב א שטָאכ רערָא נּבעגנוצ

 ט5מעד ,טײצ רעסיײה רעד גיא טריזינאגרָא גוא רעראדילָאס א  זיא קיירטש

 םעפע רעװש רעטילימ טיסס עווטסלאשפאנ עליפא גוא רעציזאבטונ .םעד זיא
 םעװ רע ,נברוכ א סע ןיא רעציזאּבשוג נראפ ,טיג םייצ יד --- ,נטכאהפוצוצ
 .עיינ א סָאד ןיא כאז א ,כיז טיימשראפ .נדיירפיונוצ ביז גזָאל ביג טלמעד
 ןּבָאה טעטש יד גיא רעטעּצרא יד .ּבײהנָא נֹופ לָאמטּפָא םינ טייג כאז עײנ א
 :עג טינ גּבָאה ײז ,םמאק גראדילַאס גיק נריפ טנעקעג טינ בייהנָא נופ כיוא
 :ענייז .ייז גוא ,גרעלקרעד נעמאזוצ לָאז יז נעגנורעדַָאפ א ראפ סָאװ ,טסּוװ
 יעּבַא ,ונ .קירבאפ יד גרעטשעצ נוא סעגישאמ יד גכערּב נעגנאגעג טעשַאּפ
 עיינ עדעי .נפמעק וצ ראדילַאס טנרעלעגסיוא רעטעּברא יד ביז נּבָאה טציא
 ,רעטעברא יד געיימשראפ טציא .גענרעלסיוא רעורפא כיז נעמ תראד כאז
 פָאװ עמ ּבױא ,נעננורעטכיילראפ רָאנ נגָאלשרעד כיז געמ נָאק לָאמאטימ ןא

 קלָאפ סָאד וצ כיז טניוװעג םייצ רעד ראפ נוא --- ,ראדילַאס גּביהפוא ביז
 :ישפנא ,נסיורג םוצ רעמ צלא ביז טיירג נוא דנאמשרעדיװ נראדילאס א וצ

 ,גביילקרעדנאנאפ נענרעלסיוא םירעיוּפ יד כיוא כיז גלעוו יוזא .פמאק םענעד

 ;יװ ,רעּבױר עקידסעירָאזנא עמאס יד דנאטשרעדיװ א נּבעג םראהו עמ יוזאיוו
 ביז פראד עמ יװ נוא גנורעטכײלראפ א דאדילָאס גרעדָאפ פראד עמ יוזא
 ראפ םמאק גסירג םֹוצ מוטעמוא נוא נפלאהעגסיוא ,זײװכעלסיּב גמיידג

 צלא גרעװ טסעװ מירעיוּפ נוא רעטעּברא עקיניזטסוװאב לָאצ יד .םייהיירפ
 ,רעפסעפ צלא -- נטארקַאמעדלאיצַאס עשיפרָאד גופ נעגנוקינייראפ יד ,רעמ

 יד גדניש נשיכָאלאג גופ ,יירעפאקקש רעשירעציזאּבמוג נופ ?אפ רעדעי גוא
 :א1 דאצימ נעגנוקירדרעטנוא גוא םייקשילאיטסעּב רעשיויצילָאּפ גופ ,טיוד

 בלעװ .,קלָאפ םעד ננױא יד נענעפע רעמ נוא רעמ צלא נלעװ עווטסלאשפ
 "עד נגעװ קנאדעג מוצ נוא דנאטשרעדיו גראדילַאס א וצ געניווועגוצ מיא |



 מארגָארּפ גוא עיצאזינאגרָא ,קיטקאט .דראגנאווא סלא ײטראפ רעד ראפ פמאק- ןז/ 4

 יד גרעװ טרעדנעעג נלָאז סע זא גָאר וצ כיז טפארק םימ םיקישיינ

 .סעקדנַאראּפ עשיבולעמ

 סָאד זא ,לכיּב נקיזָאד םעד גופ ּבײהנָא עמאס גיא טגָאזעג ניוש גּבָאה רימ == |

 :ָאפ נוא רעצעלּפ נוא גכאנ יד פא סיורא טציא טייג קלָאפײטעברא עשיטָאטש

 ;םײרש גוא נענָאפ יד פא טּבײרש ,טייהייר פ נעמעלא ראפ גפָא טרעד |

 ;טעברא סָאד נעװ ,נָאפ רעד נעמוק שעװ כיג *"!גנושרעהטסּכלעז יד ּפָארא,
 רעביא נייגוצכרוד כיז יידעק רָאנ טינ נּבייהפוא כיז טעװ טעטש יד נוא קלָאפ

 ;רנע ,נסיורג םֹוצ גּבייהפוא כיז עוו סע רָאנ ,נעירשעגסיױא טימ נסאג יד

 .רימע :נגָאז נלעװ ,שטנעמ נייא יװ ,עלא ,רעטעּברא יד נעװ ,םמאק גקישלינ

 גופ טרָא נפא נעװ ,"!טייהיירפ גנַאלשרעד כיז רעדָא םמאק ניא גפראפש נלעװ !

 :ןזיופ נלעטש ביז נלעװ םמאק ניא ענעלאפעג נוא עטענראהרעד רעטרעדנוה

 טלמעד ביז גלעװ מירעוּפ יד כיוא .רעפמעק ענעדיישטנא רעמ כָאנ ,עיינ רעט|
 ;וצ גזָאל כיז גלעװ נוא דנאלסור צנאג רעּביא נבייהפוא כיז נלעװ ,נּבייהפוא

 רעד ראפ פָאס גזיּב כיז נגָאלש גייג נלעװ ,רעטעּברא עשיטָאטש יד ליה

 גלעװ סענכאמ עשיראצ מוש גייס .םייהיירפ רעשרעטעּברא גוא רעשרעיופ

 :רעטעּברא םעד ראפ נייז טעװ נכָאצינ רעד .נייטשייּב גענַאק טינ טלמעד

 נטײרּב ,נשייו גטימ גזָאלקעװא כיז םעװ סאקק:רעטעּברא רעד גוא ,קלָאפ
 ?רעטעּברא רעד ,כָאי רעדיװטעי גופ עקידנפעּברא- עלא נזיילסיוא םוצ געװ

 !מזילאיצַאס גראפ םמאק םוצ טייהיירפ רעד טימ גצֹונאּב כיז טעװ םאפק

 .רַאו 1008

 רעשיסור רעד נופ מארגָארּפ-רארגא 'ד
 - ""ץיטארקָאמעדלאיצָאס

 שדו לטיּפאק

 עכלעוו ,נשנעמונרא ענעי נופ ןילאנא מוצ גײנרעּבירא טציא גלעװ רימ ...

 וד 108 * ,ןעלפייווצ וצ נּבױהעגנָא נּבָאה סָאװ ,יד טלעטשעגסיורא נּבָאה .סע

 יצ (א :סעקירּבור עקידנגלָאפ רעטנוא נריפרעטנוא נעמ גָאק גטנעמוגרא עקיזָאר

 :עי:טנורג עשיטערָאעט יד נטינשּפָא יד גרעקוצמוא גנורעדָאפ יד טכערּמשטנא

 :ָאמערקאיצַאס רעד גופ נּפיצנירּפמארגַאהּפ יד גוא מזיסקראמ טענופ סעדיוס

 -ױעד סָאװ ,יד נינעל טנוומ ,געלפווווצ וצ נביוהעגנַא גבָאה סָאװ .יד רעטנוא *

 .דע ר .גטינשּפָא וד קורוצ :העקוצמוא גנורעדָאפ רעד נגעק גרעדי וו



 .35 ,ד-.ס רעשיסור רעד גופ מארגָארּפ-רארגא יד

 :יסעמקעווצ רעשישילַאּפ נופ םקנופדנאטש מענופ גיז א טָאה יצ (3 ?עיטאהק
 :יטכערעגמוא עשירַאטסיה יד נטכיראפ-וצ גנורעדָאפ א גלעפטשוצסיורא .טייק

 ,ָאקע רעד נופ טירט גרעי טימ טכאװשעגּפָא טרעװ גנוטיידאּב ריא סָאװ ,טייק

 נכעלקריוװראפ גנורערָאפ עקיזָאד יד ביז טזָאל יצ (ג ?גנולקיוופנא רעשימָאנ
 נפראה רימ גוא גענָאק רימ ןא ,נענעקרענא לָאז עמ בוא (ד ?שיטקארּפ

 טארנָארּפ רערארגא רעזדנוא גיא גּבעג נוא גנורעדָאּפ .נימ אזא נלעטשסיורא

 םעד גומ ,טנעװקעסנָאק ןיא יצ --- ,מומיסקאמ םעד רָאנ ,מומינימ גייק טינ
 אזא ןיא וצ ?נטינשּפָא יד גרעקוצמוא גנורעדָאפ יד ,טקנוּפדנאטש גקיזָאד

 ?מומיסקאמ רעד כעלקריוו גנורעדָאפ
 געגנורעדיורעד ע5א בגירא כי סאּפ ,גלייטרוא גָאק כיא ?פיוו םא

 ,נטקנוּפ ריפ עקיזָאד יד גופ םענעי ניא רעדָא םעד גיא "גטינשּפָא יד גגעק,
 ;.טנעעג גנארפ ריפ עלא יד פא נּכָאה סָאװ ,יד נופ טייהרעמ יד טָאה ײּברעד

 :עדָאפ יד זא ,טנעקרענא ,(יז גשיװצ כיוא ווָאניטראמ) וויטאנענ טרעפ
 שיטיִלַאּפ יא ,קיטכיר טינ לעיּפיצנירּפ יא זיא נטינשּפָא יד גרעקוצמוא גנור
 :ָאל יא ,נכעלקריוהאמ ןצ כעלנעמ םינ יז ןיא שיטקארּפ יא ,קיסעמקעווצ טינ
 .טנעװקעסנָאק םינ יז ןיא שיג

 - ,גנארפ עלא יד נטכארטאּכ טייקיטכיוו רעד גופ רעדייס גיא רימָאֿל אט
 יד גרעקוצמוא גמורעדָאפ יד נעמ טלאה קיטכיר םינ לעיּפיצנירּפ ראפ (א

 "ןרירנַא, טעװ סָאד זא ,געמ טגָאז ,סנטשרע .םימייש ייווצ בילוצ נטינשּפָא
 ;ראפ רעדָא נלעטשּפָא םעװ סע .ה .ד ,טפאשטריוודנאק עשיטסילאטיּפאק יד
 סָאד ןא ,נעמ טגָאז ,סגטייווצ ;מזילאטיּפאק ממענופ גנולקיוטנא יד גטלאה
 ;נניא ענײלק סָאד גרעמראפ טקעריד כיוא רָאנ ,נקראטשראפ רָאנ םינ טעװ
 :עגרעטנוא םיא טָאה סהרעדנוזאּב) גטנעמוגנהא יד גֹופ רעטשרע רעד .םוט
 .יפ יד ,טרעקראפ ,?ײװ ,טעדנירנאּבמוא טוילָאטּבא ןיא (ווָאניפראמ גכָארטש -

 סָאר נוא ,מזילאטיּפאק םענופ גנלקיװפנא יד נטלאהראפ גנטינשּפָא עשיּפ
 ;יװ כעיש ןיא סָאװ ;גנולקיווטנא עקיזָאד יד נקראטשראפ טעװ ייז גרעקמוא
 נענייז נעמאנסיוא זא ,מעד גנעוו םדערעגּפָא ניוש) .גלאפ עשיּפיס םינ יד רעד
 ןיא ,(לאלק םעד רָאנ גקיטעטשאּב ײז גֹוא כעלנעמ מוטעמוא גוא קידנעטש
 ;אוורעזער א גרָאװעג טכאמעג םארנָארּפ רעד גיא יא ,"ארקסיא, רעד גיא יא
 :אלקשראפ סלא נעניד נוא גרָאװעג גטינשענּפָא נענייז סָאװ ,נדרע יד,...) עיצ
 ;םוא רעד פא טעשָאּפ ביז טריזאּב גנורעדיוורעד עקיזָאד יד .("...גייצעג:גנופ
 רעד גופ גוא גטיגשּפָא יד נופ גנוטיידאּב רעכעלקריוו רעד טימ טפאשטנאקאּב)
 |  .םרַאד נשיסור םענופ קימָאנָאקע רעד גיא מעטסיס:טעּבראּפָא

 ;עג טלקיוװטנא כעלריפסיוא סרעדגוזאּפ יא רע) םנעמוגהא רעשייווצ רעד
 . פאלכיּב זיא רע גוא רעשסנרע באסא ןיא .(ווירב עטאווידּפ עקינייא גיא גרָאװ



 א =תתתיי = אי שי 8 ריי יי ע יע ר 5 1 : : 8 ּה : 2 יב 2 א

 מארגָארּפ גוא עיצאזינאגרָא ,קיטקאט ,דראגנאווא סלא ייטראּפ רעד ראפ פמאק .1/ - 6

 2 - .מאהגָארּפ רעטקידייטראפ רעד נגעק טנעמונרא רעשסקיאטש עמאס רעד
 טרער רעװ גוא ,נקיטסעפראפ .,נציטשרעטנוא ,נעלקיוופנא זיא ,טדערעג פאלכ

 רָאג גוש מוטנגיא עניילק סָאד נוא טפאששריוו עניילק יד נרעמדאפ כָאנ
 :ביר נצנאגניא ןיא סָאד .עיטארקָאמעדלאיצַאס רעד ראפ עּבאנפוא גייק טינ

 טינ רָארג ביז ראפ רימ נּבָאה ָאד סָאװ ,גירעד טייטשאב כאז יד רעּבָא .קיפ

 :ולק א גופ רעטסומ נכע?סיל ׁשסיו א נא דָארג רָאנ ,"מעניימעגלא, נייק

 ;:םיוא טעליוּב ןיא טיײקכעלסילשסיוא עקיזָאד יד גוא ,טפאשטריוו רענ

 גנוטכינראפ, :מארגָארּפ רעראהגא רעזדנוא וצ ריפניירא םעניא טקירדעג

 םענופ גנולקיוופנא עיירפ גוא .גנונעדהָא רעשירעמיטנגייּבייל כעלטשער יד גופ
 ;וופק סָאד גציטשרעטנוא ןזיא ,טדערעג 2 א? כיּב .;"םרָאד . ניא טמאקנסאלק

 רעסיורג רעד גנעק םעדנעװעג ץיא םע ?"ײװ ,רענַאיצקאער מוטנגייא ענ

 .יד ,םע טסײה ,טלאהראפ סע נוא טפאשטרהיו רעשיטסילאטיּפא ק

 ,םמאקנסאקק םעד טעלגראפ נוא טלקנוטראפ סע ,גנולקיװשנא עכעלטפאשפעזעג

 מוטנגײא עניילק סָאד גציטשרעטנוא .רימ גליװ רעּבָא לאפ םנעּבעגעג ניא

 :עגעג ניא -- ,מוטנגיײּבײל מעד נגעק רָאנ ,םזילאטיּפאק מעד גגעק טינ רָארג

 :ָאלָאק א םוטרעיוּפ .עניולק סָאד נציטשרעטנוא נטימ רימ גּביג ?אמ םענעּב

 גייא נופ ,נסעמערעדניא .פמאקנסאלק מענופ גנולקיוושנא רעד םיוטש גלאס

 2טׁשער יד גרניצוצרעדנאנאפ ֹוחרּפ נטצעל םמעד טימרעד רימ נכאמ ,טיײיז

 .וד רעמוטנגיבײל יד ןצ םירעוּפ יד נופ (עניס עשידנאטש) עניס:גסאלק בעל

 רעד רַאֿפ .געװ מעדי םִא רימ נעמאר ,טײז רערעדנא רעד גופ .רעציזאּבטוג

 :ָאד רעד לווװ ,פדָאד ניא .מזינָאנאטנא:נסאקק גזאושזרוב .םענופ גנוקקיווטנא

  גוא רעניימעגלא רעד טימ טקע רעגוצ טציא ןיא םזינַאגאטנא רעקיז

 כעלמשער יד .ברוד מירעוּפ עלא נופ טייקשקירדהעטנוא רעכיילג טשרעמיולק

 : | | .מוטנגויּבייכ

 גיא .רעמיטנגייא רעד רעיופ רעד .צייז ייװצ טָאה טלעװ רעד פא צלא

 :עוואּב רעשיטאהקָאמעד רעד גיא עילַאר גייז .טליפשענּפַא גיוש טַאה וועריימ

 :ָארּפ גטימ כיילנראפ ניא ענאל עטרינעלווירּפ נײז טקידישראפ רע גוא גנוג

 רעד ווערע כָאנ טיפש דנאלסור ניא רעמיטנגייא רעד רעױּפ רעד .טאיראטעק

 - םיג גָאק רע נוא ,גנונעוװאּב רעשיטאהקָאמעד רעשיקלָאפלא גנֹוא רענעדיישטנא

 טממעק רע ..קירוצ רעדייא ,,םיורַאפ רעמ בָאנ טקוק רע .ריא גליפטימ פינ

 ;ירעמישנגייּביילג :שידנאטש רנאלסור גיא עקראטש כָאנ יוזא יד גנעק רעמ כָאנ)

 אז א  גיא .עגאל עטריגעליװירּפ גייז םצישאּב רע רעדייא ,סעיגעליװירּפ עש

 :יוּפ םָאד נצוטשוצרעטנוא ועיוכעמ טעשַאּפ רימ געגייז ,טנעמָאמ נשירָאטסיה

 טלּפענ א בָאנ ?ייװרעד ,טַײקנדירפוצמוא .נייז -נדנעוו ביז גווגרפ גוא מוטרע

 | רַאְה גויק םא גלעוו רימ גוָא יעניוס .גסעלקהיוו ניו נגעק ,עלעקנופ גוא עטפאה

 יש



 ךכד יד .ס רעשיסור רעד נופ מארגָארּפ-רארגא יד

 סע געװ ,דָאירעּפ נשירָאטסיה נקידנעמוק מעניא בוא ,כיז נכערּפשרעריװ טינ
 רעשיטילָאּפלַאיצַאס רענעּבעגעג רעד גופ גסייקרעדנוזאּב יד גײגייּבראפ נלעוו

 יירפאּב ,גלעטשרָאפ ביז רימָאל ,כיז פעו מוטרעיוּפ סָאד געװ ,"רוטקנוינַאק,

 טעװ נוא רעמיטנגיא ?ײט גקיטשינ א נופ סעװַאדעג עקיטשינ יד טימ גקיד

 גלעװ רימ בוא ,טאיראפעלַארּפ םעד .נגעק ביז "געװערעצ , גדיישטנא ניוש

 כעלטשער יד גגעק םמאק מעד םארנָארּפ רעזדנוא נופ נפראוופיורא טלמעד |

 נופ נפראוסיורא נעמוקסיוא עמַאטסימ זדנוא טעװ טלמעד טָא .מושנגגייבייל

 .גָאק עמ ל?ליײװ ,גנושרעהטסּבלעז רעד גנעק םמאק מעד כיוא םאהגָארּפ רעד

 לָאז טייהיירפ רעשיטילַאּפ רעד זיּב זא ,נלעטשרָאפ טינ נפיומושעּב כיז

 :נייּבײק נרעוװש גוא נטפאהלקע עמאס מעד נופ גרעוו רעטָאּפ מוטרעיוּפ סָאד

 | .כָאי נשירעמיט

 טלאהראפ טפאשטריו רעשיטסילאטיּפאק רעד נופ טפאשרעה רעד אב |
 ,טימרעד גנטפערק-ריצודָארּפ יד נופ גנולקיושנא יד מוטנגיא עגיילק סָאד

 סע ,דרע ?קיטש םעניילק םמוצ גשטנעמ:טעּברא מעד ֹוצ טקיטסעפ סע סָאװ

 ררע .יד .נעיצוצניירא פקירעװשדאפ סע  ,קינכעט עניטור יד טכעלצעזעגראפ

 ניא מעטסיס:טעּבראּפָא רעד גופ טפאשרעה רעד אּב .צאזמוא;לדנאה .םעניא |

 .ּפָא נופ ביז טיירפאּב םוטנניא:דרע עניילק סָאד געװ ,זיא טפאשטריוו רעד

 ?רךיצ|דָארּפ יד נופ גנולקיוושנא יד סיורַאפ עפוג טימרעד סע טסיוטש ,נטעּברא

 :ענוצ יא ָאה סָאװ ,יירעפאלקש רעד נופ רעיױּפמעד םיירפאב םע ,נטפערס

 ,רעגיד "גקיטסיזמוא} נא נופ רעציזאבפוג םעד טיירפאּב סע ,טרַא םוצ גדנוּב
 טימ געננורעסעבראפ עשינכעט יד נטייּבראפ וצ םייקכעלגעמ יד ּפָא טמענ סע

 :ראפ סע ,עיצאטאולּפסקע "עלאכראירטאּפ,, יד נקראטשראפ נטצענערגאּבמוא

 יד ,טרָאװ ניא טימ .צאזמואלדנאה מעד גיא ךרע יד נעיצוצניירא טרעגנירג
 ?נניּביל רעד נופ דנאד גפא םוטרעױּפ םעניילק םענופ עגאק עקיכעהּפשרעדיװ
 2ניא טקיטכעראּב טפאשטריוו רעשיטסולאטיפאק רעד נופ גוא רעשירעמיט

 :װלק םענופ גנוצימשרעטנוא עקילײװשייצ נוא עכעלסילשסיוא ידײמָא גנצנאג

 יא ,לָאמאכָאנ גרעזאכ רימ .עיטארקָאמעדלאיצַאס רעד ראצימ םמוטנגיא םענ

 נרילומרָאפ רעדָא נריטקאדעה םעניא כורּפשרעדיװ ניק טינ ןיא סָאד :רעּב

 .נּבעל גקידעּבעק םענופ כוהּפשרעדיװ א רָאנ ,מארגָארּפ רעזדנוא

 ביז לָאז טפאשטריושפעּבראּפא יד רעש יװ, :נרעדיװרעד זדנוא םעוװ עמ י

 ?נוא כָאד םיא כיז יז טיִג ,םזילאטיּפאק םענופ גנארד עד גּבעגרעטנוא םינ

 יד ;נרעװ וצי נדנוװשראפ נצנאגניא טלייטרוראפ זיא יז :רעמ כָאנ --- ,רעט

 -ד טרָא סַאד נטערטּפָא טעװ נוא ּפָא טערט טפאשטריוטטעגראּפָא עסיורג

 טליװ ,רעדיװ ,ריא .טפאששדיוװ רעשיטסילאטיּפאק רעסיורג רעד ראפ טקער
 ,לטימסָאמ א טימ מוטנגייּבײפ מענופ סעצָארּפײעיצאדיװקיל םעד גרעכינראפ

 47 } גינעל
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 כָאד רעּבָא ,עזייוקיט א שטַָאכ) גנולקערּבעצ א נעמונעג כָאט ניא זיא סָאװ

 טימרעד טינ ריא טגנערּב יצ .טפאשטריװ רעסיורג רעד נופ (גנולקערּבעצ א

 מענופ .נסערעטניא יד וצ נּברָאק א ראפ טפנוקוצ רעד גופ גסערעטניא יד

 לָאז מוטערױּפ סָאד זא ,טײקכעלגעמ רעשיטאמעלּבָארּפ רעד ּבילוצ ?טציא

 ;עװשראפ ,םוטנניײּבייל מעד  נגעק גייטשפוא טפנוקוצ רעטסטנעָאנ רעד ניא)
 דנאטשפוא םעד טפנוקוצ רעטייוװ רעקינייװ רעחָא) רעמ רעד ניא ריא טקיר

 : | ."!מזילאטיּפאק םעד גנעק טאיראטעלָארּפ םענופ

 5ניז ,קֹוק גטשרע נפא נייֵז םינ לָאז גנאגנעקנאדעג אזא דנגייצרעּביא יוװ = |
 :וּפ עניילק סָאד כיוא כיז םיג ,סנטשרע :םייקיפייזנייא םסיורג פא רע טקיר

 מענופ גנארד םעד רעטנוא כיז טיג סע רעבָא ,רעוש סעמע ;רעטנוא מוטרע

 כעלריימראפמוא ?קאכאס נטצעל ניא טלייטרוראפ כיוא זיא סע ,מזילאטיּפאק

 :םרישטעּבראּפָא עסיורג יד כא טפערט ,סנטייווצ ;נרעװ וצ גנסיוטשעגסיורא

 :נעטש טינ טפאשטריוו רעשיטסילאטיּפאק .רעסיורג רעד טרָא ריא יּפָא טפאש

 :פָא;בלאה טבכיש א קידנפאש טירט נוא טירש פא רָאנ ,"ראבלטימוא, קיד

 :סָאמ רענָאיצוילַאװעד אזא--- ,רעמיטנגיא עּבלאה ,סעקארטאּב עבלאה ,עקיגנעה

 ;טימ לאסָאלָאק טלָאװ ,נטינשּפָא יד קירוצ נרעקמוא סָאד יװ ,רעדיװ ,,?טימ |

 מעד נטיּבראפ לָאמ ניא שטָאכ טלָאװ סע סָאװ ,םימרעד .עקאט גפלָאהעג

 :יטנגײּבייל יד נעלדנאוואפ נטקרעמאּבמוא נוא גנקינַארדאהעּב נופ ײדָאמעמ

 ?ילָאװער רענעפָא נופ "דָאטעמ , גפא עזאושזרוּב א ניא טייקיגנעהּפָא עשירעמ

 :םיפ עמ אס יד נּבָאה טזומעג טגָאװ סָאד :גנולדנאווראפ רערָענָאוצ |

 ניא םמאק גקידנעטשבלעז נוא טסעטָארּפ נומ טסיינ נפא גנוקריװ עטס

 יד ,רימ גלעװ ,םנטירד .גנורעקלעפאּב רעשיפרָאד רענשאּפערַאה רעצנאג רעד

 :ָארײא נופ גנוראפרעד יד נצונסיוא נעימאכ כיז ,נטארקָאמעדלאיצַאס עשיסור

 יד .נעיצוצ פימ נעמעגראפ רעשינרענע כאסא ,רעירפ כאסא כיז גלעװ נוא עּפ
 :אּב:רעצעּברא רעשיטסילאיצַאס רעד וצ ( 426/6864110822 ) ""סעקינווושיי,

 ,העריימ גופ ּפירייװאכ ערעזדנוא גּבענעגנײא כיז טָאה סע רעדייא ,גנונעוו

 כָאנ טײצ עגנאק א טיהיירפ עשיטילָאּפ יד נרעּבָארעד נכָאנ נּבָאה עכלעוו

 :רא עלעירטסודניא יד גופ גנוגעװאּב רעד ראפ נגעװ יד םכוזעג "קידנּפאט,

 ,ינשטייד יד אֹּבו טיירג נעמענ באסא רימ נלעװ טיּבעג מֹעד ניא :רעטעּב

 םיינ סָאװטע נטעּבראסיוא ,כעלנעמ ,רימ גלעװ טיּבעג נרארגא גיא ,טָא ,רעבָא

 גוא סעקארטאּב ערעזדנוא ראפ כָאנרעד גרעטכיילראפ וצ יידעק נוא .כיוא

 וא ,קיטביװ רָאג זיּב זיא ,מזילאיצַאס מוצ גנאגרעּביא מעד סעקארטאּב עבלאה

 גראפ "כיז געמענָא, נּביהנַא גיוש כי ?ג לָאז ייטראּפ עשיטסילאיצַאס יד

 טינ ,טיײז ריא נופ "כעלגעמ סָאװ .,,צלא , םיא ראפ נָאט ,מוט-עיופ םעניילק

 ינָאלפראפ גוא עטסקעטײװעגנָא יד-גזײל םעניא- נעמענ וצ ?ײֿטנָא כיז . גנָאּפָא



 39 . ;  יר-ס רעשיסור רעד נופ מארגָארֿפ-רארגא יד

 :עּברא עצנאג יד געניוװעגוצ ,ננארפ- (עשיראטעלָארּפײטינ) ?עדמערפ ,, עטרעט

 נא רעריפ רעײז ריא ניא געז וצ עסאמ עטריטאולּפסקע נוא עקידנמ

 | | - .רעייטשרָאפ

 :טינשּפָא יד קירוצ :נרעקוצמוא גנורעדָאפ יד (3 .רעטייוו נייג רימָאל |

 יד נעיצּפָא םינ טניק םע :עקיסעמקעװצ טינ שיטילָאּפ א ראפ נעמ טלאה

 :םֹוא עשירָאטסיה יײלרעלא נטכיראפ) םא ײטראּפ רעד גופ טייקמאזקרעמפוא

 נעיצּפָא --- ,גנוטיידאב עקיטיצשניה יד ניוש גרילראפ סָאװ  ,נטייקיטכערעג

 :גרעטנעענרעד כיז רעמ צלא נוא רעקידרעקיא רעד נופ טיוקמאזקרעמפוא .יד

 עמ .עיזאושזרוּכ רעד טימ טאיראטעלָארּפ מענופ פמאק נופ ענארפ רעקיד
 ;אֹּב לָאמאכָאנ 40 רָאי א נופ גנוקיטעּפשראפ א טימ) טכארט-אפ סָאה

 | .ווָאניפראמ טריזינָאריא .---."םירעוּפ יד נעיירפ
 .קוק גטשרע נפא רָאנ קידנעטשנָא יוזא סיוא טעז עריקכ יד טָא כיוא |

 נאראפ .נטייקיטכערעגמוא עשירָאטסיה ענעדיישראפ גאראפ כָאד נענייז סע
 :טּפיױה נשירָאטסיה מענופ םייז א גָא ,גגָאז ןצ יוזא ,נּבילּבראפ סָאװ ,עניוזא

 טינ נפאש ײז ,נסילפ סינ מיא גרעטש יז ,טיג םיא נטלאהראפ יז ,םָארטש

 גשיראפעלָארּפ םעד גרעטיירּבראפ נוא גרעפיטראפ גראפ סעציכעמ נייק

 טינ כעלקריװ טלָאװ נטייקיטכערעגמוא עשירָאטסיה עניוזא .פמאקנסאלק

 רעד םא גזײוװנָא רימ נלעװ ,ליּפשיב סלא .גטכיראפ נעמענ ּכיז נעוועג גולק

 ;פאיצַאס ניא נייק * .דנאלשמייד) וצ גענניראטַאל:סאזלע נופ/ גנוקיגייראפ

 :ַארּפ ךיא ניא נלעטשוצניירא נלאפנייא טינ טעו יימראּפ רעשיטארקָאמעד

 טײצ רעבלעז רעד ניא שסָאכ ,טײקיטכערעגמוא אז א נטכיראפ ֹוצ מארג

 :געק נריטסעטָארּפ וצ וויוכ ריא גופ נעיירדסיורא םינ ענייא גייק כיז טעװ
 ;שרעה עלא ריא ראפ נעלּפמעטשראפ נוא טייקיטכערעגמוא רעקיזָאד רעד

 .סירוצ גרעקוצמוא גנורעדָאפ יד טריװיטָאמ נטלָאװ רימ געװ נוא .נסאלק עקיד
 נעגנאגאּב ןיא ,םע טסייה ,טָא סָאװ ,טימחעד רָאנ גוא ,טימרעד נטינשּפָא יר

 טלָאװ טלמעד -- ,נפכיראפ יז רימָאל ,טזיײװ --- ,טייקיטכערעגמוא נא נרָאװעג

 רעזדנוא גריוויפַאס רימ רעּבָא .עזארפ עשיטארקַאמעד עטסוּפ א נעוװועג סע

 רעד טימ רָאנ ,טייקיטכערענמוא עשירָאטסיה יד גנָאלקאּב טימ טינ גנורעדַאפ
 געװ םעד נעמארּפָא נוא םוטנגייּבייל כעלטשער יד נפאשוצּפָא טייקידנעוװפיונ

 רעײז נוא "רעשיטקארפ, א רעייז טימ .ח .ד ,פרָאד גיא פמאקנסאלק נראפ

 .טאיראפעלָארּפ גראפ טייקידנעוװטיונ רעקידנעגנירד א

 .ושטיוד:שיויוצנארפ רעד נופ טאטלוזער גיא סָאװ ,טקאפ מעד ָאד טנוומ נונעל * |

 נסירעגּפָא דלאווגרעבוא כוורקנארפ נופ זוא 1871--1870 נרָאו יד נופ עמַאכלומ רעש |

 -שמווד וצ גרָאװעג טקינווראפ זוא וז נוא נעגנוראמָאל:סאזלע צניװָארּפ יד גרָאװעג

 | | .דע ר .דנאל



 מ+רגָארּפ נוא עיצאזינ אגרָא ,קיטקאט .דראגנאווא סלא ייטראפ רעד ראפ פמאק 11 440

 .:םערענמוא רעשירָאטסה רעדנא נא ופ ?יּפשיײיּכ א ָאד נעעז רימ
 ;5טי מא צלא כָאנ טלא הרא פ עכלעװ ,אזא נופ ,כעלמענ ,טייקיפ

 כיז גנָאזּפָא .פמאקנסאלק םעד גוא גנולקיװשנא עכעלטפאשלעזעג יד ראּב
 טלָאװ נטײקישכערעגמוא עשירָאטסיה עניוזװא נשכיראפ וצ 'וגדּפ א גוט
 :ירָאטסיה א ןיא סָאד סָאװ ,כאמס םעד םא שטייּב יד נקידייטראפ ,, גסייהעג

 :טשער יד נופ כָאי םענופ פרָאד רעזדנוא נעיירפאּב גגעוו עגארפ יד .י"שטייב עש

 ננארפ עקידנענערּב עמואס יד נֹופ ענייא זיא -- "םישזער נטלא}, מענופ/כעל

 :ראּפ נוא געגנוטכיר עלא סיורא גלעטש סע עכלעװ ,טייקיטייצשניה רעד גופ
 :עּפשראפ םא כיז נפוראפ זא ,יוזא (רעשירעמיטנגײּבײפ רעד צוכא) נעייש

 םָאד ןיא ליומ גיא גוָאנישראמ אפ גוא ,טינ ?לאלביּב ָאד כיז טסאּפ גנוקיט

 סימ עיזאּוׁשֹורוּב עשיסור יד טָאה "טקיטעּפשראפ, .טנאקיּפ טעשַאפ

 סענופ כעלטשער עלא געמארוצּפָא עּבאנפוא גא ,בעלטנגייא ר ערי א

 יזא נפראה רימ נלעװ רעלעפ נקיזָאד םעד נטכיראפ נוא --- ,מישזער גטלא

 .גייק גּבָאה טינ נלעװ רימ נאמזלָאק ,נרעװ טכיראפ טינ סעװ רע ןיּב ,גנאל

 ;םוא יד נזיּפש טעװ םוטרעױּפ מענופ ענאק יד גאמזלָאק ,טייהיירפ עשיטילָאּפ

 עג רעזאושזרוּב רעטעדליּבעג עסאמ רעצנאג רעד גיא טאמיק טייקנדירפוצ

 רעד גיא נזיּפש םינ טעוװ נוא ,(דנאלסור גיא סָאד נעעז רימ יוװ) טפאשלעז

 בילוצ טייקנדירפוצטסּבלעז רעוישאוװרעסנָאק נופ ליפעג םעד עסאמ רעקיזָאד

 מקנופציטש ,טשרעמיולק ,נקיטכעמ עמאס מענופ 'יפייקכעלרעטשעצמוא ,, רעד

 ענעזיװעגנָא יד ּוװ ,הערַײמ גיא סָאד נעעז רימ יװ) מזילאיצאס םעד ננעק

 נביוהעגנָא ,נעייטראפ=גנונעדרָא עלא אֹּב כיז שקרעמאּב טייקנדירפוצטסּבלעז

 רעמײװ ןסָאלשעגניא *, קטז 8202 סרעטאווחעסנָאק ןוא רעיראהנא יד גופ
 .יעליפא טקידנעעג בוא אושזרוּב עשירעקנעדיירפ נוא עלארעּביל וי
 :םור קינטסעװ, רעד נוא וָאנרעשש 'ה רעד בנרעװ ןזעניורּב טינ לָאז

 רעקיטירק, עשירָאמ יד טימ עליפא טקידנעענ א ,,?ויצוילַאװער

 :ּבָאה כָאנרעד נוא ,ונ .(עגארפירארגא רעד גיא 105 יימזיסקראמ םעגומ
 ,נטארקַאמעדקאיצַאס עשיסור ענעי ,כיז טייטשראפ ,ייטקיטעּפשראפ, כָאנ

 נעמענראפ נוא גנונעװאּב רעד גופ קע גיא לעיּפיצנירּפ כָאנ כיז גּפעלש סָאװ

 פומ *** :נטאטלוזער עקידסעשַאמאמ נכערּפשראפ,, סָאװ ,נגארפ טימ רָאנ ביז

 .דע ר .עטסקע עמאס וד גופ גוו מענוא -- ?טולּב מענוור נו, 5

 גופ גנאגהָא רעשיטערָאעט .לאנרושז א --- יי!וצוולָאװער ווקסור קיגטסעו, טציא

 נצנאגנוא ;1909 טראמ זיב 1 בוי גופ נענישרעד זיא רע ;ווטראפ רעשורעסע רעד

 ש : .ד ע ר .נרעמונ 4 סוורא גענייז
 דלעוו ,גנומערטש רעד וצ נרעהעג סָאװ ,נטארקַאמערלאוצַאס יד טניימ נונעל לא לא לא
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 :אדגא רעד ניא כידא וויטקעריד עטמיטשאּב א נּבעג וצ גנוקיטעּפשראפ רעייז

 עטסרעכיז גוא עטסקראטש סָאד ןיולּב "נטסיקע,, עקיזַאד יד נּביִג עגארפ רער

 .נעגנוטכיר עשיטאהרקָאמעדלאיצַאס טינ .ערענָאיצוילַאװער יד רעוועג

 :קאהּפ גיא "גכעלקריוראפ וצ טייקכעלגעמוא, רעד (ג) כעייש ןיא סָאװ
 ;רעד עקיזָאד יד ןיא ,נטינשּפָא יד קירוצ נרעקוצמוא גנודערָאפ יד גיז גשיט

 ןופ ענײא --- (ווָאניטראמ רעטנוא יז שכיירטש סרעדנוזאּב סָאװ) גנורעדיוו
 כעלמענ נלאפ עכלעוװ ניא ,םעד נגעװ ענארפ רעד טםימ ,עטסכאווש עמאס יד

 סעד ,פיוקסיוא מעד ,עיצאורּפָארּפסקע יד נריפוצכרוד כעלמענ יוזאיוו גוא

 עשרעיוּפ יד כיז גטלָאװ ,נכיילג סָאד גוא גנוצענערגרעדנאנאפ יד ,שיוטסיוא

 :יא ,רעטכייל לָאמ נעצ ניא טעװארּפס טייהיירפ רעשיטילָאּפ אֹּב נטעטימָאק

 .רָאמ נֹופ געװעג פלעטשעגפיונוצ גענייז עכלעוו ,נטעטימָאק עשיצירּפ יד רעד

 :ןיא יד ניא טעברא רעײז םריפענ נּבָאה נוא טייהרעדנימ רעד נופ רעיימש

 גנורעדיורעד רעד טָא גנומיידאּבכ א גּבעגוצ .טייחרעדנימ .רעד נופ סערעט

 :ָאוער יד נצאשוצּפָא קירעדינ וצ םניוװעגוצ נענייז סָאװ ,נשטנעמ רָאנ גענָאק

 .נסאמ יד גופ םייקוויטקא ערענָאיצויק

 עמ ביוא .גנורעדיװרעד עטצעל נוא עטרעפ יד טקורעגסיורא טרעװ ָאד
 :רעױֿפ םענופ טײקװיטקא רערענָאיצוילָאװער רעד פא נענעכערסיוא ניוש לָאז
 :םארנַארּפ א רָאנ ,מומינימ:מארגָארּפ נייק טינ םיא ראפ גקורסיורא גוא .מופ

 ;ופ,, א רעדָא נרעדָאפ נוא טנעװקעסנַאק נייז געמ םראד טלמעד ,םוָמיסקאמ

 עיצאזילאנאיצאנ "עזאושזרוב , יד רעדָא * ,לייטראפהעּביא נצראווש 'ינשרע
 טעד ננעניפעג -- ווָאניטראמ טּביירש --- נלעוו גלָאז רימ נעװ, .דרע רעד .גופ

 ,מוטרעױּפ נשידהעּפאנק עסאמ רעד ראפ גנוזָאל:נסאלק ** (816 ! ) נכעפקריוו

 יד נלעטשסיורא טפראדעג גשלָאװ רימ --- רעטייװ נייג טפראדעג רימ נטלָאװ |

 ;סיוא ןדנוא טלָאװ טלמעד רעּבָא ,לייטראפרעּביא נצראווש א גופ גנורעדָאפ |

 ."םארנָארּפ רעשיטארקַאמעדלאיצַאס רעד טימ גענעגעזעצ כיז .נעמוקעג

 בע ךנאב נקווָאד מעד יא עו .םזומָאנָאקע געמָאנ םעד רעטנוא טנַאקאב זוא .עכ

 םראד סָאװ, נוא 410--898 .ז.יז ,/:טאוקָאמעדלאיצַאס עשודנעלסור וד נופ טסעטָארּפ ,

 - .דע ר .014--481 .ז.ז "?נָאט נעמ

 :.ער רעד כָאנ םירעיופ יד גופ גנובערטש וד זוא--לווטראפרעביא רעצראווש * 4

 טעטכונראפ לָאז סע וא ,דרע יד גנליוטראפוצרעבוא וווא 1861 רַאו םענופ עמרַאפ

 ,:רעו טלעטשעגנווא גלָאז סע נוא צוואבדרע רעשירעצוזאבמוג רעסוורג .רעד גרעוו

 רעצראוש .נעמעלא ראפ דרע פא טכער עכוולג ,םירעיוּפ וד נופ גנונוימ רעד טוול

 .ד ער .מויקלָאפ םענופ גנווָאל א נעװעג זוא -- לווטראפרעבוא

 *ד ע ר .ווזא ---



 מארגָארּפ נוא .עיצאזינאגרָא ,קיטקאט .דראגנאווא סלא ייטראפ רעד ראפ פמאק .1 זי

 ;וא "טסימָאנָאקע , םעד םעילער קידריװקרעמ פוא טקעד עריקכ יד טָא
 גרעטש םעד כיז נלעװ סָאװ ,נשטנעמ יד גנגעוו ?טרעװכיײלג צנעי טנַאמרעד

 .-* ,נענוװאד נעגניווצ ײז לָאז עמ ּביוא ,נּפאלקעצ

 :ראפ סָאװ ,נעגנורעדָאפ יד גופ ר ענ ייא ראפ טגָאזעגסיױרא כיז טָאה ריא -

 :רעריצודָארּפ עגיילק טכיִׁש גסיװעג א נופ נסערעטניא עסיװ עג גכעלקריוו
 גײנרעּבירא נוא טקנופדנאטש רעייא נפראו טפראד ריא זא ,סע טס ײה
 נעקנעד יוזא ;טינ רָאג טסייח סע -- !!טכיש מעד טָא גופ טקניּפדנאטש גפא
 - ,טארגָארּפ א נטעּבראסיוא סָאד פיונוצ נשימ עכלעװ ,"נטסיקע, רָאנ גענָאק

 טימ ,סאלק םענופ נסעדעטניא ענענאטשראפ טיירּב יוד טכע-ּפשטנא עכלעוו

 :עלָארּפ מענופ רעייטשרָאפ נענײז רימ .קאלק גקיזָאד מעד וצ כיז נענידוצ

 :רורָאפ םענעי גלייטרוראפ טעשָאּפ רימ נלעװ גגעווטסעדנופ רעּבָא ,טאיראט

 טׂשרעמיופק געמ פראד נפמעק זא ,רעיראטעלָארּפ עטלקיוװטנאטינ יד נופ ?ײמ
 :נוא ,"נטאטלוזער עקידסעשָאמאמ נכערּפשראפ/, סָאװ ,נעננורעדָאפ יד ראפ רָאנ

 ,נעגנורעדָאּפ נוא גסערעטניא עויסערנַארּפ סמוטרעוּפ מעד קידנציטשרעט
 רעד נוא  .געגנורעדָאפ ערענָאיצקאער ענייז ּפָא שירָאגעטאק רימ גפראוו

 ;ָאל עפעילער עמאס יד גופ רענייא זיא סָאד --- ,"?ייטראפרעּביא רעצרֹאװש,
 :כעלפיונוצ א עקאט כיז גיא טלאהטנא רע נוא ,מזיקלָאפ נטלא מענופ נעגנוז

 ;לאיצָאס יד נוא .טנעמָאמ גרענָאיצקאער נוא גרענָאיצוילַאװער םענופ גנוט

 סיורא שינרָאג גפראוו ײז זא ,טענײטעג לָאמ רעקילדנעצ נּבָאה .גפארקָאמעד

 טינ א מענייא נומ טײקינילדַארג רעד טימ מזיקלָאפ נצנאג מעד נסיורדניא

 עגייז סרעיײז ראפ גענעקרענא נוא מיא גופ םיוא נלייט ייז רָאנ ,?גיופ נגופק

 . +עדָאפ רעד ניא .נטנעמעלע עשיטארקָאמעד:ניימעגלא ענייז ,ערענַאיצוילָאװער
 :ראפ וצ עיּפָאטוא יד רענָאיצקאער ןיא ?ייטראפרעביא נצראווש א נופ גנור

 ריא ניא רעּבָא ,עיצקודָארּפ עשרעוּפ עניילק יד נקיּביראפ נֹוא נרעגיימעגלא

 נײז טשרעמיולק גָאק "םוטרעוּפ , סָאד זא ,עיּפָאפוא רעד צוכא) נאראפ זיא

 :ָאוער א כיוא (שינערעקרעּביא רעשיטסיל אי צ ַא ס רעד נופ רעגערט א

 :תוא נשרעיוּפ א כרוד נעמארוצּפָארא נליוו רעד :כעלמענ ,טייז .ערענָאיצויק

 רעזדנוא טול .גנונעדחֶא רעשירעמיטנגייּבײפ רעד נופ כעלטשער עלא דנאטש

 :עדָאּפ עקיכערּפשרעדיװ גוא עקידמענעּפײװצ עלא םדעױּפ מענֹופ זיא גנוניימ
 ,םימרעד דָארג גטינשּפָא יד נרעקוצמוא גנורעדָאפ יד סיוא כיז טלייט געגנור

 רעצנאג רעד נופ גנוטכיר רעד ניא רָאנ רענָאיצילָאװער נקריװ נָאק יז סָאװ

 :יטשרעטנוא יד יז טגידראפ רעּבירעד זא גוא ,גנופקיװשנא רעכעלטפאשלעזעג

 מעד כוז רע טעװ ,גנענוואד .רַאנ םעד = גנוווצ , :טרָאוװכירּפש גשוסור נמוול .*

 .(דרע רעד וצ נרעטש נטומ נלאפוצ נוא נעינק נטּפָא טימ) נפאלקעצ  נרעשש
 ורעביא
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 טריפ "רעטײװ נײג, ןצ גנודאלנייא סװָאניטראמ .טאיראטעלַארּפ םענופ גנוצ

 :םםאלק "נסםע מ ע , םעד נלָאז רימ ןא ,סנעסנָאנ מענעי וצ רָאנ סעמעעּב

 םסמוטדערּפ מענופ טקנוּפדנאטש מענופ נריניפעד מוטרעוּפ םענופ גנוזָאל

 :;עטנא ענענאטשראפ סעטע יד גופ טינ נוא גלײטרורָאפ עסעמע
 יי .טאיראטעלָארּפ מענופ נסער

 עקיזָאד יד 1: דרע רעד נופ עיצאזילאנָאיצאנ יד ןיא כאז רעדנא נא

 סעניא םינ גוא נזאושזרוּב םעניא נייטשראפ יז לָאז עמ ּביוא) גנורעדָאּפ
 :ןצמוא גנורעדָאפ רעד גופ "רעשייוו, כעלקריװ "טייג, (גיז נשיטסילאיצָאס
 רעד טימ מיקסאמ גצנאגניא ריס גענייז ּפיצנירּפ גיא גוא ,גטינשּפָא יד נרעק

 רימ גלעװ טנעמָאמ גרענַאיצוילַאװער גטמיטשאּב א ניא .גנורעדָאפ רעקיזָאד

 :ָארּפ עקיטציא יד רעּבָא .נקעטשוצסיורא יז גגָאזּפָא טינ ,כיז טייטשראפ ,כיז

 רעד ראפ יוזא םינ עליפא נוא רָאנ טינ םיונוצ רימ גלעטש ערעזדנוא מארג

 ;ֿפָאּמ גומ עכַאּפע רעד ראפ יװ ,דנאטשפוא נרענָאיצוילָאװער םענופ עכָאּפע

 רעשישילָאּפ רעד ראפ טײג עכלעװ ,עכָאּפע רעד ראפ ,יירעפאלקש רעשיט

 דרע יד נּריזילאנָאיצאנ וצ גנורעדָאפ יד טקירד עכָאּפע אזא גיא גוא .טייהיידפ

 :ארקָאמעד רעד נופ נבאגפוא עראּבלפימוא יד סיוא ר ע כא ווש 2 אס א

 ןצ גנורעדָאפ יד ,מוטנגײּביל םעד ננעק םמאק גופ ניז םעניא גנוגעוואב רעש

 ראּבלטימוא טנערב נשינשּפָא יד נרעקוצמוא נוא גטעטימַאק עשירעיוּפ גדנירג
 גײק נּבעג טינ יז נָאק רעּבירעד גוא ,פרָאד ניא םמאקנסאלק םעד רעדנאנאפ
 :איצַאס נשיכולעמ נופ טסײג מעניא טנעמירעּפסקע םוש גייק ראפ וויטָאמ
 רעסיוועג א ןיּב טיצ דרע יד גריזילאנַאיצאנ וצ גנורעדָאפ יד ,טרעקראפ .מזיק

 :אס גוא געגנוקעלּפטנא עפעילער עמאס יד גופ טייקמאזקרעמפוא יד ּפָא סָאמ

 ףפראה נוא נָאק רעּבירעד .מוטנגײּביל םענופ געגנוּבעלרעּבכיא עקראטש עמ

 ;םימ יד נופ סנייא יװ ,כיילג גרעװ טקורעגסיורא מארגָארּפ ערארגא רעזדנוא
 :ַאפ יד .םוטרעױּפ םעניא גנונעװאּב עשיטארקָאמעד יד גּפוטשוצרעטנוא נעל
 ;םיורא קיטכיר טינ טעשָאּפ נעװעג טלָאװ גריזילאנָאיצאנ וצ רעדיװ גנורעד

 :ןַאקטּבלאה א אֹּב עליפא רָאנ ,גנושרעהטסּבלעז רעד אּב רָאנ טינ נלעטשוצ

 קידנעטשלופ נײק ָאטינ גענייז סע סאשעּב ?ייוו ,עיכראנָאמ רעקענָאיצוטיטס

 :נא עשיטילָאּפ עשימארקָאמעד עפלצרָאװעגנײא םיס ,עטעוװעדנופעגנייא ניוש

 ;םוא וצ קנאדעג מעד געיצּפָא רעכינ כאסא גנורעדָאפ יד:טָא טעװ ,נמלאטש

 .טעװ סע רעדײא ,םזילאיצַאס נשיכולעמ נופ נטנעמירעּפסקע עטרעּפמולעג

 * "ףהָאד ניא פמאקנסאלק מענופ גנולקיוטנא רעירפ, רעד סיופש א נּבעג

 נעלקוטרא ענווז גופ םענווא גיא וקסטואק טקרעמאב טָאה קיטכור רעיוו *

 -ָאוצאנ גרעדָאפ רעטעברא ענעטירשעגרָאפ יד נענָאק דנאלגנע גוא , :נראמלָאפ גגעק
 דרע עצנאג וד נעוװ ,טכארבעג סָאד.טלָאװ סָאװ וצ רעבָא .דרע רעד נופ עוצאזולאנ



 מארגָארּפ נוא עיצאזינאגרָא ,קיטק גט .דראגנאוצ סלא ײטראפ רעד ראפפמאק 11 4

 .פָארּפ רערארגא רעזדנוא נומ מומיסקאמ רעד זא ,נעניימ רימ סָאװראפ שטָא

 םראד גנונעדחֶא רעכעלטפאשלעזעג רעקיטייצטנייה רעד נופ סיזאּב נפא םארג

 11 .עמרָאפער עשרעיוּפ יד נקוקרעּביא נשיטארקָאמעד גופ רעטייוװ נייג טינ
 נופ קיטכיר קידנעטשלופ ןיא סָאװ ,דרע יד גריזילאנָאיצאנ ןצ גנורעדָאפ יד
 ,נטנעמָאמ עסיװעג ראַפ קידנעפשלופ גיוט גוא טקנוּפדנאטש נלעיּפיצנירּפ

 : .טגעמָאמ םענעּבעגעג םעניא שיטילָאּפ קיטעמקעוצ טינ זיא

 עקאט גײגרעד וצ קידנּבערטש זא ,נענעבייצראפ וצ טנאסערעשניא ןיא סע
 :שזעדאנ כיז טָאה ,דרע רעד גופ עיצאזילאנָאיצַאנ יד יװ ,מומיסקאמ אזא זיִּב

 .סולשאּב גייז נופ גנוקריװ רעד רעטנוא זייוולייט) גע נופ גגָאלשעגּפָארא גיד

 גענײז סָאװ ,נעגנורעדָאפ, יד םימ םארגָארּפ רעד נוא כיז גצענערגאּב וצ

 ;ָאפ יד טרילומרָאּפ גידשזעדאנ .("רעיוּפ נראפ קיטיינ גוא כעלרנעטשראפ

 ?םיולק ,עשיפיוה ,עשיבולעמ יד געלדנאווראפ, :יוזא עיצאזילאנָאיצאנ .גופ גנור |

 דנַאפ גלאנָאיצאנ א גיא ,םוטנגייא;קלָאפ א ניא דרע עשירעציזאּבטוג ,עשרעפ

 םומרעױּפ גקידנטעּברא םעד עדנערא רעקינימרעטגנאק גיא גבעגרעדנאגאפ םא

 :עדָאפ עקיזָאד יד טַעוװ "קישזומ, םעד ."געגנוגנידאּב ענפָאנפ עמאס יד פא

 -עכיז טאהקָאמעדלאיצָאס א רעּבָא --- ,כעלדנעטשראפ נײז קעּפָאס נָא גנור
 :ָאפ עקיטכיר:לעיּפיצנירּפ א ןיא דרע יד גריזילאנָאיצאנ וצ גנורעדָאפ יד .טינ

 ?סָאמ זאושזרוּב א סלא רָאנ מארגָארּפ רעשיטאהקָאמעדלקאוצַאס רעד :ניא גנורעד

 גרערָאפ ניז גשיטסילאוצַאס מעניאלייוו ,שיטסילאיצַאס אסלא םינ גוא ?טימ

 :אֹּב נפא רעֹּבָא קידנביילּבראפ .נעלטימ-:ריצודָארּפ עלא גריזילאנַאיצאנ וצ רימ

 לָאז עמ ןא ,נרעדָאפ רָאנ רימ נענָאק ,טפאשלעזעג רעזאושזרוּב רעד נופ םיז

 םָאװ ,נּבעגרעּביא נא ןיא סָאד -- עטנערגדרע יד עכולעמ רעד נּבעגרעּביא |

 :ראפ עליפא ,טרעקראפ רָאנ ,נטלאהראפ םינ רָאנ טינ כיז ראפ ניילא טלָאװ
 טלָאװ רעּבירעד .טעּבראדרע רעד גופ עיצוילָאװע עשיטסילאטיּפאק יד טרעכיג

 נֹופ עיצאזילאנָאיצאנ עזאוָשזרוּב יד טציטש רע געװ ,שארקָאמעדלאיצַאס א

 ,נדרע עשרעיּפ יד ןסילשסיוא טינ גטולכאל ,סנטשרע ,טפראדעג ,דרע רעד

 :םריו עט א וי דּפ יד גטיהראפ רימ ּביוא .גידשזעדאנ נָאטעג טָאה סָאד יװ
 רעד פא םוטנגיא עטאווירּפ סָאד 'רָאנ נטכינראפ גוא דרע רעד פא טפאש

 ;סיוא נא טכיזניה רעד גיא גכאמ וצ רענָאיצקאער טעשָאּפ געוועג טלָאװ ,דרע

 אּב טָארקַאמעדלאיצַאס א טלָאװ .,סנטײװצ .רעמיטנגיא םעגיילק גהאפ מאנ

 גרָאװעג טלָאװ ,דנאלשטיוד !װ ,עכולעמ רעשנווצולַאּפ נוא רעשורעטולומ אזא נופ

 סוילַאוצָאס נשיכולעמ) מםענופ גנוכעלקריוראפ וד ?עכולעמ רעד גופ מוטנגווא נא

 גוא -- ,סָאמ רעקידנשוודאב א גניא סנטסקינירו -- ,רומ גענופעג מרא אוא נופ

 .יעסוזחהז טח0 66 9//54221580012ט557 (,6 261 1891 -- 2,) "גרובנעלקעמ
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 745 .ד.ס רעשיסור רעד בנופ םמארגַארּפ-רארגא יד
 אחי תדלח הא 25 י6 = ט ךדחח מל 2ק לז חס זאט יה שה יז קיד טל רק דרהראה יח די = יה לח החי יוקיל לי יה תאוה .רקחד

 יד לָאז עמ ןא ,מעד נגעק שירָאגעטאק גייז טפראדעג עיצאזילאנָאיצאנ אזא

 רעכיג "םופרעיופ מענשאּפערָאה, םעד עדנערא גיא נּבעגּפָא .דרע עלאנָאיצאנ

 עריוכּב יד טָא .טעּבראהרע רעד גיא רעמענרעטנוא--נטסילאטיּפאק רעדייא

 טשרעה סע נעװ ,גנידאּב מעד אב ,רענָאיצקאער לָאמארעדיוו געװעג טלָאװ

 לָאז סע געװ .נפיוא:ריצודָארּפ רעשיטסילאטיפאק רעד טּביילבראפ סע רעדָא
 :רוּב א נעמענרעפנוא לָאז סָאװ ,דנאל שיטארקָאמעד אזא נעניפעגסיוא כיז

 סעד גופ טאיראטעלַארּפ רעד טלָאװ ,דרע רעד גופ עיצאזילאנַאיצאנ עזאושז

 ?אדנערא עסיורג יד טינ ,עניילק יד טיג עריוכּב יד נּבעג טפראדעג טינ דנאל
 רעשאהגערא רעדעי ןא ,טננידאּבמוא נרעדָאפ טפראהעג טלָאװ רע רָאנ ,סרעט

 ננעוו) .צושיפעּברא גנעו םיִלָאלק עטלעטשעגניא כעלצעזעג יד נשיהּפָא לָאז

 יוזא נוא געננומיפשאב עראטינאס יד גשיהּפָא נגעוו .,נָאט:טעּברא גלאמיסקאמ

 גוא דרע רעד טימ כיז גייגאב גלענַאיצאר גנעוו כיוא נוא ,(,װ .א .א רעטייוו

 ;אפעלָארּפ מענופ גנוריפוא אזא ,כיז םייטשראפ ,טלָאװ שיטקאפ .יפ נטימ

 :עבינראפ א וצ נכילגעג געוועג עיצאזילאנָאיצאנ רעזאושזרוב רעד אּב טאיר
 סע יװ) רעניילק רעד רעּביא עיצקודָארּפ רעסיורג רעד גופ גכָאצינ םענופ גנור
 :ץעזעג:קירּבאפ יד עירטסודניא רעד ניא נכָאצינ גקיזַָאד םעד טרעכיגראפ

 | ' יה ,(גנובעג

 ןײרּפ נדעי מוא "קישזומ נראפ כעלדנעטשראפ, גנייז ןצ גגוּבערטש יד
 רערענַאיצקאער א נופ נשינעפיט יד ניא נענידשזעדאנ טריפראפ ַאד טָאה

 | .עיּפָאמוא רעכעלרעגריּבנײלק
 נדעקוצמוא גנורעדַאפ רעד גנעק נעגנורעדיװרעד יד נופ ןילאנא רעד ,ָאזלא

 עקיזָאד יד נופ טײקשעדנירנאּבמוא רעד גיא ןדנוא טגיײצרעּביא גנטינשּפָא יד

 ;יא שיטארקַאמעד גנורעדָאפ א טימ נטערשסיורא נפראד רימ .נעגנורעדיוורעד

 .געננושרעדנארעּביא ערארנא עריא ,כעלמענ ,עמרָאפעה עשרעיוּפ יד גקוקוצרעּכ

 מעד יא ,נצענעהג יד יא ,רעטקאראכ םעד יא נעמיטשאּכ ֹוצ יונעג יידעק נוא
 :נירג יד גקורסיורא רימ נפראד ,קוקרעּביא גקיזָאד עד גריפכרוד גופ גֿפױא

 ,טױקסיוא ,עיצאירּפָארּפסקע נופ טכער גטימ גטעטימָאק עשרעױּפ גופ גנוד
 סליח רעײז טימ םָאװ ,נטינשפא;/ ענעי גופ רעסייוו יוזא נוא שיוטסייא

 ,טפאש טריוװ עשירעמיטנניײיבײטלק כעלפשער יד כיז נטלאה

 ,1009 טראמ--דאדוועפ



 מארגָארּפ גוא עיצאזינאגרָא ,קיטקאט .דראגנאווא סלא ייטראפ רעד ראפפמאק 11 8

 יי מארגָארּפ רעזדנוא ןוא עגארפ עלאנָאיצאנ יד
 טלעטשעגסיורא רימ נּבָאה םארנָארּפײיײטראּפ רעד נופ טקעיַארּפ .מעניא

 עכלעװ ,עיצוטיטסנָאק רעשיטארקָאמעד א טימ קילּבוּפער א גנעװ גנורעדָאּפ יד
 :טשאּבטסּבלעז פא םכער מענופ גנונעקרענא יד, ,סערעדנא גשיוװצ ,טרעכיז

 ."עבולעמ רעד גופ דנאטשאּכ ניא ניירא געייג סָאװ ,סעיצאנ עלא ראפ גנומ
 נײז וצ זיװענסיוא כיז מיריװאכ ליפ ראפ טָאה גנורעדָאפ:מארנָארּפ אזא

 ?ינאמ מעד גגעװ טדערעג גּבָאה רימ סייכ ,88 ,מוג ניא גוא ,רָאלק גונענ טינ
  :אֹּב יד טרעלקרעד רימ נּבָאה ,נטארקָאמעדלאיצַאס עשינעמרא יד נופ טסעפ

 צָאמעדלאיצַאס יד13 .נפיוא גקידנגלָאפ גפא טקנוּפ נקיזָאד מענופ גנֹוטיײד

 כרוד רעדָא טלאוג כרוד וּורּפ גדעי ננעק נפמעק קידנעפש טעװ עיטארק

 רעד פא נסיורד נופ נקרװ ןצ טייקיטכערעגמוא רעדנא ןיא םינ עכלעוװ '

 מעד נענעקרענא עטגנידאּבמוא סָאד רעּבָא .גנומיטשאּבטסּבלעז רעלאנָאיצאנ

 / וצ .םינ רָאג ןדנוא טכיקפראפ גנומיטשאּבטסּבלעז  גופ טייהירפ ראפ פמאק
 :ערלאיצָאס יד .גנומיטשאּבטסבלעז רעלאגָאיצאנ גופ גנורעדָאפ עדעי נציטש

 :זָאּפ ריא ראפ טלעטש ,טאיראטעלַארּפ מענופ ייטראּפ יד םלא - ,עיטארקָאמ |

 טינ גנומיטשאּבטסּבלעז רעד נפלעהוצטימ ,עּבאגפוא רעטסקיטכיװ נוא רעווימ

 :לאנָאיצאנ רעדעי גיא טאיראטעלָארּפ םענופ רָאנ ,סעיצאנ נוא רעקלעפ נופ

 רעטס גנע רעד וצ נּבערטש טגנידאּבמוא נוא קידנעמש נפראד רימ ,טעמ
 ניא רָאנ גוא ,נטעטילאנָאיצאנ עלא נופ טאיראטעלָארּפ מענופ גנוקינייראפ

 נציפש וזטקא גוא נקלעטשסיורא רימ גענָאק נלאפ:מאנסיוא גיא ,ענלצנייא

 רעדָא עכולעמ:נסאלק עײנ א נפאש וצ טעדנעװעג גענייז סָאװ ,נעגנורעדַאפ

 רעמ א טימ עכולעמ רעד גופ טייהניא עשיטילַאּפ עמוקלופ יד נטייּבראפ וצ

 : *  .װ .א .א טייהנייא רעוויטארעדעפ רעכאווש

 רעלאנָאיצאנ רעד רעּבא םמארגָארּפ רעזדנוא גופ גנושטיישסיוא אזא
 רעשילױוּפ רעד דאצימ טסעטָאדּפ נקידנדיישטנא נא גנפורעגסיורא טָאה עגארפ |

 רעד נופ גנּויצאּב יד , ;?קיטרא -מעניא 4 .(םייּפּפ) ייטראפ רעשיטסילאיצַאס

 ,11264-) "עגארפ רעלאנָאיצאנ רעד וצ עיטארקָאמעדלאוצַאס רעשידנעלסור'

 רעקיזָאד רעד גופ כיז רעסיוא ס''ּפּפ יד זיא (רָאי 10:1908 טראמ *(56

 ?םינמיײהעג רעזדנוא גופ "*טײקידלּפענ , גוא גנושטייטסיוא ""רעראּברעדנװ;

 ,טײקשירעגירטקָאד גיא ייס זדנוא טקידלושאּב יז ,גנומיטשאּבטסּכבלעז ""רעלופ

 טרא רעטעּברא מעד , ,טשרעמיולק ,זא ,גנוױשנָא ""רעשיטסיכראנא , רעד ניא ייס

 רעד .נטסילאיצָאס עשילוופ וומראפ רעד נופ גנאגרָא רעקידנריפנָא ."נענוגאב , --- *

 -םארגָארּפ א ווו ,טפירשרעטנוא נא נָא טקורדעג נעװעג זיא לקיטרא רענעפורעגנַא

 םיו טעדנעוו רָאנ ,גענָאזרעּפ ענלצנווא טימ טינ נינעל טריזימעלָאּפ רעבירעד ,לקומרא

 ' .דע ר .ס"פּפ וצ



/ 
 2 : א קייי -בו ר א - יי - + יי יי יי = ==

 147 מארגָארּפ רעזדנוא ניא עגארפ עלאנָאיצאנ יד |

 יד ?ײװ ,מזילאטיּפאק םענופ גנוטכינראפ רעמוקלופ רעד צוכא- ,םינ כאז ניק
 :רוּב ןיולּב גענייז .װ .א .א רופלוק ,טעטילאנָאיצאנ יד ,סע טסייה ,כארּפש

 שימ ביז גלעטשוצּפָא יידעק זיא סע ,ֹװ .א .א "נשינעטכארטסיוא ע.,אושז
 :טנא עכלעוו ,גנוריטנעמונרא רעקיזָאד רעד פא טייקכעלריפסיוא רעצנאג רעד

 :םימ עפײרּפשראפ עכלעזא נוא עכעקנייװעג עכלעזא עלא טינ ריש טקעלּפ
 ,עגארפ רעלאנָאיצאנ רעד רעּביא נטסילאיצָאס יד נשיווצ גשינעייטשראפ

 טרעװ סָאװראפ ?גנושטייטסיוא רעזדנוא "ראּברעדנּוװ, יֹוזא ןיא סָאװראפ
 גָאפ געד יצ ?נעניז "גכעלבעטשכוּב, םענופ שראמקירוצ א נעזעגנייא ריא ג'א

 וצ סעיצאנ נופ גנומיטשאּבטכּבלעז פא טכע ר מענופ גנונעקרענא יד םרעד

 יד ?כיז נעמיטשאּבטסּבלעז וצ עיצאנ רעדעי נֹופ גנורעדָאפ עדעי גציטש

 נענייראפ עיײרפ נענעדרַאוצנײא רעגהיּב עלא נופ ט בע ר םענופ גנונעקרענא

 גנודליּבסױא יד נציטש וצ ,נטאדקָאמעדלאיצַאס ,זדנוא םינרָאג טכילפראפ

 נא וצ גוא כיז נגָאזוצסיורא טינרָאג זדנוא טרעטש ,גיראפ םעיײנ גדעי גופ

 וצ יידיא רעד נופ טיקידלכיס טינ גוא טייקיסעמקעוװצמוא רעד גנעק נריפ

 נופ פ כע ר סָאד עליפא נענעקרענא רימ .נייראפ מעייג אזא נוא אזא :דליּב

 ;ראפ ,נפמעק רימ) נפמעק רימ רעּבָא ,עיצאטיגא עיירפ א גריפ וצ גטַיוזעי

 .רעיראטעלַארּפ נוא נטַיזעי נופ דנוּב א נגעק (שִיייציִלֶאּפ טינ ,ביז םייטש
 .עדָאפ עקיזָאד יד בוא, :טּבירש ,,012605917 רעד נעװ ןיא רעּבירעד

 :וא) כעלּבעטשכוּב גרעוו נענאטשראפ פראד גנומיפשאּבטסּבלעז רעיירפ גופ גנור

 אזא ניא ןזדנוא יז טלָאװ ,(ןּבעגוצ טציא זיּב ריא רימ נגעלפ גנוטיידאּב אזא

 גופ נעניז גכעלּבעטשנכוּב מענופ ןא ,רַאלק צנאגנ זיא --- ,"טקידירפאּב לאפ

 :םיוא ריא גופ טייקשינַאלמוא יד .ס"פּפ יד עקפאה פָא טערט מארגָארּפ רעד

 .לפייווצ גדעי רעסיוא טייז רעלעמרָאפ רעד נופ טייטש ריפ

 ;גוא גרילָארטנַאקכרוד לעמרָאפ טומ גצענערנאּב טינ רעּבָא כיז גליװ רימ
 וצ ;כָאט ניא בוא גפָא ענארפ יד גלעטשקעװא רימָאל .ננושטייטסיוא רעזד

 עלאנָאיצאנ קידנעטש נרעדָאפ .טגנידאּבמוא עיטארקָאמעדלאיצַאס יד פראד
 לעכלעװ אֹּב כעלמענ גוא נעגנוגנידאּב עסיוװעג אפ רָאנ רעדָא ,טיקיגנעהּפָאמוא

 רעטגנידאּבמוא סעװיוטעל עגארפ עקיזָאד יד נזייל קידנעטש טגעלפ סייּפּפ יד

 מיקכעלטרעצ ריא סינ טוילָאסּבא רעּבירעד םרערטוװ זדנוא גוא  ,גנונעקרעגג

 עויטארעדעפ גרערָאפ עכלעװ .נרענָאיצוילַאװער:נטסילאיצַאס עשיסור יד ןצ !

 ;;נידאּבמוא נוא רעמוקלופ, ראפ כיז קידנגָאזסיורא ,סעקדנָארָאּפ עשיכולעמ
 :ער,) "גנומיטשאּבטסּבלעז רעלאגָאצאנ םא טכער םענופ גנונעקרענַא רעס
 נוא גנופאלקשראפ עלאנָאיצאנ, :לקיפרא ,18 .מונ ,"אָיסָאר איאנָאיצוילָאװ
 ץניא יװ ,רעמ טינ סָאד זיא ,גרעיודאּב מוצ .(ימזילאיצָאס רערענַאיצוילַאװער
 נטסטרעדנוה םוצ גויװאב עכלעװ .נזארפ עשיטאהקָאמעד:זאושזרוּב ענעי נופ
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 מארגָארּפ נוא עיצאזינאגרָא ,קיטקאט ,דראגנַאװא סלא ײטראפ רעד ראפ פמאק 11 8
 יי = 75 הי יי ר

 יר נופ ייטראּפ רענעפורעגיוזא רעד נופ רוטאנ עסעמע יד לָאמ גטסטנזיוט נוא

 כדוד .נראנראפ כיז קידנזָאל / .נרענָאיצילָאװער:נטסילאיצַאפ ענעפורעגיוזא

 טימהעד טזײװרעד ,םאראראט נקיזָאד םעד כרוד טרעּביױצאּב ,נזארפ עכלעזא

 נוא גייזטס:וואּב נשיטערָאעט ריא יא זיא סע כאווש יװ ,טייז ריא נופ ֿס'ּטּפ יד

 מענופ פמאקנסאלק נטימ דנוּבנעמאזוצ רעד טייקיטעט רעשימילָאּפ ריא ניא

 ;ר ע טנו א רימ גפראה פמאק מעדטָא גופ עקפאד נסערעטניא יד .טאידאטעלָארּפ

 םעד טָא ניא נוא .גנומיטשאּבטסּבלעז רעלאנָאיצאנ נופ גנורעדָאפ יד 25 ר א װ
 ."עד נֹופ גנולעטש רעזדנוא גשיװצ .היישרעטנוא רעד עקאט טייטשאּב גנידאּב

 :רֹוּב רעד .גנולעטש רעשיטארקָאמעד;זאושזרוב ריא גוא עגארפ רעלאנָאיצאנ

 טרָאּפָא רעשיטסילאיצַאס רעגרערָאמ רעד כיוא נוא) טארקָאמעד רעזאושז
 :ַאמעד יד זא ,גייא כיז טעדליּב (מירט אּב םירפ כָאנ םיא םיײג סָאװ ,מזינ

 ענײז עלא רע ט?עטש רעּבירעד נוא ,פמאקנסאלק מעד טקיטיײזאּב עיטארק

 םענופ ,"טגניראּבמוא , ,ניימעגלא גיא ,טקארטסּבא נעגנורעדָאפ עשיטילָאּפ

 םענופ עליפא רעדָא "קלאפ נצנאג , םענופ נסערעטניא יד גוט טקנוּפדנאמש

 :ָאס רעד .טוילָאסּבא מעד ּפיצנירּפ נשילארָאמ נקיּבײיא םענופ טקנוּפדנאמש

 עיזץליא עזאושזרוב עקיזָאה 'ד פוא .קידסענַאמכארנָא טקעד טאהקָאמעדלאיצ
 :עדיא רעטקארטסּבא נא ניא םיוא כיז טקירד יז יצ ,קידנעטש גוא מוטעמוא
 גנעו גגורעדַאפ עשננידאבמוא א נלעטש ניא רעדָא עיפָאסָאליפ רעשיטסילא

 | .םיײקיננעהּפָאמװא רעלאנָאוצאגנ

 :אּב יו שרעדנא טיג גָאק טסיסקראמ א זא ,נזײװרעד כָאנ םראה עמ ביוא

 יד נענעקרענא ,גנידאּב םענעזיװעגנָא נּביױא םעד רעטנוא עקאט נא ,כעלגניד
 ּסָאװ ,סָאד נעגנערּב רימ גלעװ ,טײקיגנעהּפָאמוא רעלאנַאיצאנ גופ גנורעדַאפ

 נשיטסיסקראמ מענופ טקי דיי טר אפ טָאה רעכלעוו ,רעּבײרש א טגָאז סע
 : גנֹורעדָאפ יד רעיראטעלָארּפ עשיליוּפ יד נופ גנלעטשסיורא סָאד טקנוּפדנאטש

 .גּבירשעג רָאי 1806 ניא טָאה יקסטנאק לראק .גליױּפ גקיגנעהּפָאמוא גא/ גומ/

 . טאיראטעלַארּפ רעשיליוּפ .רעד רָאנ יװ,," ,16181901001286?"לקיטרא םמעניא

 נגָאוסיורא טינ טינ רע גָאק ,עגארפ רעשיליוּפ רעד טימ געמענראפ כיז טעװ
 :אֹּב םיִנ ,םע טסיה ,טיג גָאק רע ,נלױּפ נופ שייקיגנעהּפַאמוא רעד ראפ- כיז
 רעקיזָאד רעד ניא גרעװ טכאמעג טציא ניוש נָאק רעכלעוו ,טירש גדעי נסירג

 יד טימ נרעװ טסאפעגנעמאזוצ ל?אפכיּב נָאק טירש אזא ?םיוו םא ,גנופכיר

 .טאיראטעלָארּפ גקידנפמעק גלאנַאיצאנרעטניא מענופ נסערעטניא:נסאלק

 ינלא עמ זומ --- ,וקסטּואק רעטיוװ טבוורש --- ,עוצאוורעזער עקיזָאד וד,

 ווזא טםונ זיא טיקיגנעהּפַאמוא עלאנַאוצ אנ ו ד .נכאמ סלאפ|

 מענופ נסערעטנואמסאלק וד טימ נדנובראפ כעלס ירע צמו א |

 ידע ר ?נלווּפ גופ ּפָאס רעדא-- *
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 ריא וצ :בערטש גפראד לָאז עמ זא טאיראטעלַארפ גקידנפמעק
 / טומ גנגעלפפ סלעגנע נוא סקהאמ *.נרנע טשמוא עדעו אב טגנוידאבמוא

 :ופ גנווורפאב נוא גנוקוניוראפ רעד ראפ נטערטסיורא טייקנדוושטנא רעטסערג רעד
 רָאו 20:1809 נוא כוז נגָאווצסוורא טרעטשעג טםינ רעּבָא ווז טַאה סָאד ,עילאטיא

 .** ( 820 יז ,2 ,81/ ,646046 2610)) ?גענַאעלַאּפַאנ טימ עילאטוא נופ דנוב א נגעק

 :ָאפ עטגניראּבמוא יד ּפָא שירָאגעטאק טפראוו יקסטואק :טעז ריא

 ץנארפ יד ,שירָאגעמאק טרעדָאפ רע ,סעיצאנ גופ טײקיגנעהּפָאמוא גופ גנורעד

 סא דָארג רָאנ ,לאלכיּב גדָאּב נשירָאטכיה א פא רָאנ טינ גרעוו טלעטשעג לָאז

 לעסלעגנע נוא סקראמ ןצ גדנעװ כיז גלעװ רימ בוא נוא .גדָאבײנסאלק א

 כיוא נבָאה יוזא עקאפ זא ,נעז רימ גלעוו ,עגארפ רעשיליוּפ דעד נופ גנולעטש

 :ּמִא טָאה "גנוטייצ עשינייר עײנ יד, .נָא ּבײהנָא נופ כיילג יז םלעטשעג יז

 םינ טרעדָאפעג קידנרייששנא טָאה נוא עגארפ רעשיליוּפ רעד טרָא ליפ נּבעגעג
 דנאלשטייד נופ עמָאכלימ א כיוא רָאג ,נקױּפ נופ טייקיגנעהּפָאמוא יד רָאנ

 רעּבָא ןיא םייצ רעּבלעז רעד גיא .נליוּב נופ טייהיירפ רעד ראפ דנאלסור טימ

 נפ ,טיהיײירפ רעד ראפ סדערעג טָאה רעכלעוו ,ענור פא גלאפעגנָא סקראמ

 ענארפ עשילױּפ יד קידנרעפשנעראפ ,טנעמאלראפ רעטרופקנארפ ניא נליױּפ

 רעכעלדנעש, נגעוו גזארפ עשיטארקַאמעדײזאושזרוּב גופ פליה רעד טימ זיולּב
 טרעהעג טיג טָאה סקראמ .,זילאנא גשירַאטסיה גרעי נָא ,"טייקיטבערעגמוא

 ;ּבָאה סָאװ ,עיצוילָאװער נופ נרעטסיליפ גוא נטנאהעּפ ענעי גופ לָאצ רעד וצ
 ;אמ עשירָאטסיה ערענָאיצוילָאװער עיא "קימעלָאּפ, ראפ עריומ צלא נופ רעמ

 :אמוה,, נפא נעמזאקראס עקידסענָאמכארנָא טימ נטָאשעג טָאה סקראמ ,גטנעמ
 גנוקירדרעטנוא רעד נופ ליּפשייּב נפא מיא קידנזייוװאּב ,עגור רעגריּב "גראמינ

 עדעי טיג נוא קידנעטש טינ ןא ,כיירקנארפ:נפָאצ כרוד כיירקנארפ:מערָאד גופ

 גופ טקנוּפדנאטש נומ ,עכעלצעזעג א םיורא טפור גנוקירדרעטנוא עלאנָאיצאנ

 .םײקיגנעהּפָאמוא ןצ גנוּבערטש ,טאיראפעלָארּפ םענופ גוא עיטארקָאמעד

 סָאװ ,נעגנוננידאּב עלאיצַאס ערעדניזאּפ יד פא גפוראפ כיז טָאה סקראמ
 - יז ּבילוצ

 גא כורטסע ,דנאלסור נופ לוומ רערענַאוצוילָאװער א נרָאװעג נלווּפ ןזוא ,

 א םא נענאטשעג וווולווט בָאנ וויא רעבלעוו ,לדא רעשילווּפ רעד עליפא- ,..נכוורפ

 רעד נָא גטָאלשעגנָא שעפענסעריסעמ רעזַאללוּפשויב טימ בוו טָאה ,נדָאב נלאדָאעפ

 -ּפָארווא נופ טסענ א געװעג גווש זוא גלווּפ .עיצוילָאוװער-ראה גא רעשוטארקָאמעד
 :ראגלוו עמאס רעד ניא טרעוופגעג כָאנ טָאה דנאלשטיוד געוו ,עיטארקָאמעד רעשִו

 -לַאק ..עיגָאלָאעדוא רעשיפָאסָאלפ קודעצולעט בוא רעלענָאיצוטוטסנָאק רעטס
 לוימ א וצ נדומש רימ נאמזלָאק ,נלווּפ נקירדרעטנוא נפלעה (נשמייד) רימ נאמז

 .דע ר .וווסרוק רעזדנוא *

 -איקָאמערלאוצַאס רעשושטיוד רעד נופ גאגרָא רעשוטערָאעמ ,/טםווצ עייג, לא

 .דע ר .עיט



 מארגָארּפ נוא עיצאזינאגרָא ,קיטקאט ,דראגנאווא סלא ייטראּפ רעד ראָפ פמאק .ןִזִז 150

 וצ נוא דנאלסור ןצ טדימשעגוצ נוולא רימ נבוולבראפ--.,דנאלשטיוד וצ גלווּפ נופ |

 נעוורפאב טינ מייהרעדנוא כוז אב םווא כוו גענָאק .רימ ,קיטילַאּפ רעשיסור רֶעד

 שיטארקַאמעד א נפאש .מויטוולָאסבא נלאדָאקפ-לאכראורטאפ מענופ לאקוידאר
 ."ךנאלשטייר שיטארקָאמעד א גפאש ראפ גנודאב רעטשרע רעד זיא סָאד --- נליופ

 יז לײװ ,געגנורעלקרעד עקיזָאד יד טריטיצ כעלריפכיוא יוזא נבָאה רימ

 בו טָאה סע נעגנוגניראּב עשירָאטסיה עכלעװ אּב ,כעלרעּפמיישאּפ גזייוואּב |
 :אנרעטניא רעד ניא עגארפ רעשיליוּפ רעד גופ גנולעטש יד טעדליּבעגסױא

 עצנאג יד טאמיק נטלאהעג כיז טָאה עכלעװ ,עיטארקָאמעדלאיצַאס רעפאנָאיצ

 :גודאֹּב יד פא טכא נייק גגיל טינ .פרעדנוחרַאי 218 מענופ טפלעה עטייווצ
 נסולשאּב עטלא יד פא נייטשאּב ,טרעדנעעג נאד טנִיז כיז נּבָאה סָאוװ ,געגנוג

 רעד נופ טסייג מעדו טינ נוא ,סָא םער יירטעג נייז טסייה ,מזיכלראמ םענופ

 טינ והא גריפסיוא עקידרעירפ יד גרָאקיז גטיול גרעזאכרעּביא טסייה ,ערעל

 נראפ גנושרָאפסיױא רעשיטסיססראמ נופ גרָאטעמ יד גצונסיוא :יװ :נייטשראפ

 יד -- ,טציא גוא טלמעד .עיצאופיס רעשיטילַאּפ רעיינ רעד גנופ זילאנא
 עכָאּפע יד גוא געגנוגעוואּב ערענַאיצוילַאװער עזאושזהוּב .עטצע? יד גופ עכָאּפע

 יערע סעכיוק עֿלא נופ גנוגנערטשנָא- רעטסקע גופ ,עיצקאער רעקיטלאוועג גופ

 :וֹּב נפא כיז גשיװצ כיז נדיישרעטנוא ,עיצוילָאװעל רעשיראטעלָארּפ רעד |

 נצנאגניא נלױוּפ עקאט נעוועג רענָאיצוילָאװער זיא ט5 מע ד .נפיוא נטסטעל

 סעיצידארט יד .לדא עסאמ יד כיוא רָאנ ,מוטרעוּפ סָאד רָאנ םינ ,נעמונעג |

 ,םיט גוא קראטש יוזא געװעג גענייז גנויירפאב רעלאנָאיצאנ ראפ פמאק נופ

 נעגנאגעג גליוּפ גופ ניז עטסעּב יד נענייז דנאלמייה גיא עלָאּפאמ רעד כָאנ זא

 נָא רעד ;נסאלק ערענָאיצילָאװער יד לארעּביא נוא מוטעמוא גטלאהרעטנוא

 טימ  גרנוּבראפ כעלּפיירעצמוא זיא יקסוװעלּבורװ גוא יקסװָארּבמָאר גופ קנעד

 ,טרעדנוהרָאי 2218 םעניא שאיראטעלָארּפ מענופ גנוגעוװאּב רעטסערג רעד

 דנאטשפוא -- םענעגנולעגמוא נטצעל מעד ,נפָאה רימָאֿל ,נוא---נטצעל נמימ

 :אהקָאמעד נפ גיז רעמוקלופ רעד זיא ט מע ד ,רעטעּברא רעשזיראּפ יד נופ

 נופ גנולעטשפורעדיװ רעד נָא כעלנעמוא נעװעג כעלקריװ עּפָארײא ניא עיט

 ;יװיצ רעד נופ טקנוּפציטש רעד געװעג כעלקריוװ נלוּפ זיא ט5מע ד .נליוּפ

 ט צי א .עיטארקָאמעד רעד נופ דראגנאויא רעד ,םזיראצ םעד נגעק עיצאזיל

 רנאלשטייד ניא עטכאילש יד ,גלױּפ נופ גסאפק עקיד נריגער יד סיורא נטערט

 םלא דנאלסור ניא נטאנגאמ עלעיצנאניפ נוא עפעירשסודניא יד ,כיירטסע גוא

 ,נלױּפ נקירדרעטנוא סָאװ ,רעדנעק יד ניא נסאלק עקיהנרינער יד נופ רעגנעהנָא

 :עגרעּבכא שידלעה טָאה רעכלעװ ,טאיראטעלָארּפ נשיליוּפ נטימ כיילנוצ נוא

 טפמעק ,נלױּפ נרענָאיצילָאװער נטלא מענופ סעיצידארט עסיורנ יד נעמונ

 5 צי א .טאיראפעלָארּפ רעשיסור נוא רעשישטייד .רעד גנויירפאּב נייז ראפ

 גקידסענייכש םעניא םזיסקראמ מענופ רעייטשרָאפ ענעטירשעגרָאּפ יד נענעקרענא



 181 מארגָארּפ רעודנוא ניא עגארפ עלאנָאיצאנ יד

 גמ געלקיוװשנא עשיטילָאּפ יד טכאּבָאאּב םאזקרעמפוא נּבָאה סָאװ ,דנאפ
 ,נקאילַאּפ יד נופ טמאק .נשידלעה םוצ ליפענמשימ נעמוקלופ םעה גוא עּפָארייא

 רעמ א כאסא רָאװעג םציא ןיא גרוּברעטעפ} :גפָא נגעװטסעדנופ

 ;ילָאװער עשיסור יד ,עשראוו רעדייא ,רעטנעצ רערענָאיצוילָאװער רעקיטכיװ

 ,ננוטיידאּב עלאנַאיצאנרעטניא ערעסערג א בכאסא גיוש םָאה גנוגנעוװאּב ערענָאיצ

 ,רָאי 1890 ניא כָאנ יקסטנאק נפורענּפָא כיז טָאה יוזא ."עשיליוּפ יד רעדייא

 :ףורעריװ רעד גגעװ גנורעדַאפ רעד גופ טײקראבזָאלרעד יד קידנקידייטראפ

 .נטארקָאמעדלאיצַאס עשילוּפ יד נוּפ מארגָארּפ רעד ניא נליױוּפ גופ גנולעטש

 ;וּפ רעד גופ עיצוילָאװע יד קידנשרָאפסױא ,גנירעמ זיא רָאי 1902 ניא ,גוא

 - :ריפסיוא אזא וצ נעמוקעג ,טציא ןיּב רָאי 1848 גוֿפ עגארפ רעשיל

 וד ננָאפ נווו פא נביױרשנָא םלָאװעג טלָאװ טאוראטעלָארּפ רעשיליוּפ רעד געװ,

 םונ גלוװ םםע רעכלעוו נגעוו ,עכולעמינסאלק רעשיליוּפ רעד גופ גנולעטשפורעדיוו

 -סאפש עשירָאטסוה א טלוּפשעגּפָא רע טלָאװ ,עפוג נסאלק עקידנשרעה יד .נרעה

 ,לשָאמעל ,יװ)) גנוריסאּפ אזא ביז טפערט נסאלק עכעלגעמראפ וד טומ :עידענָאק

 טינ וצרעד כיו פראד סאלק-רעטעברא רעד רעבַא ,(רָאו 1701 נוא לדא נשילווּפ גטימ

 םא טפעלשעגסוורא טרעוו עץיּפָאמוא עץרענַאיצקאער עקיזָאד 'ד רעבָא ביוא .גזָאלּפָארא

 -ונא רעשיראטעלָארּפ רעד נופ טייז רעד פא געיצוצוצ וידעק ,טלעו רעקיטכיל רעד

 עכלעװ נשיווצ ,מוטרעגריבנילק גופ גוא צנעגולעטניא רעד נ:ופ נטכוש וד עוצאש

 -ַאר וד פראד טלמצד ,עוצאטוגא עלאנַאוצאנ וד גנאלקּפָא נסיוועג א כָאנ טנופעג סע

 .מוא מענעו נופ גנוקעלפטנא נא סלא ,נרעוו טלייטרוראפ כאפיוװצ עיּפָאטוא עקיז

 טונימ רעד נופ נגלָאפרעד עקוליב נוא עקוטשינ יד סָאװ ,מזינוטרַאּפַא נקידריוו

 .סאלק:רעמעברא םענופ נסערעטנוא עפוט וד :םרָאק א ראפ רע טגנערב

 גוא רעטעברא עשולווּפ וד זא ,שירָאגעטאק נלוופאב נסערעטניא עקיוָאד יד,
 םענוונוא נפמעק גלַאז ,נלוופ טלייטעצ ביז נשיווצ נבָאה עכלעוו ,סעבולעמ וירד עלא

 -רעטנוה מוש נָא ,לסקא גוא לסקא עגאל-נסאלק רעד טיול מירוווװאכ ערעיוז טומ

 -עג טָאה עיצוילָאװער עזאושזרוב א נעװ ,נמיוצ ענעי רעבורָאפ נעניוז סע .קנאדעג

 רָאנ כעלגעב בלווּפ גופ גנובעלפורעדיו יד זיא טצוא ןנלווּפ וורפ א נפאש טנָאק

 גכערבעצ טשעוו טאוראטעלָארּפ רענרעדַאמ רעד געװ ,עיצוילָאװער רעלאוצָאס א ברוד
 : | * .'נמווק ענויז

 -ימָאֿל .סננירעפ ריפסיוא אזא רעטנוא רעטנוא נצנאגניא כיז נּביירש רימ

 בוא קיטכיר טוילָאסּבא טּביילּב ריפסיוא רעקיזָאד רעד זא ,גקדעמאּב ןיולב

 ,םייוװ יוזא נייג םינ רימ נלעװ גנוריפגעמוגרא רעד ניא בוא ,לאפ םעד ניא
 -עשילױּפ רעד גומ עגאפ עקיטציא יד ןא ,ןיא קעפָאס נָא .גנירעמ טייג סע יװ |

 קיצפופ טימ גנעוועג ןיא סע סָאוװ ,מעד גופ ?אקידאר כיז טדיישרעטנוא עגארפ

 .עגאל עקיטציא יד טָא קיּביײא ראפ גטלאה םינ רעּבָא נָאק עמ 117 .קירוצ רָאי

 עטכמאזעג סעסלעגנע נוא סקראמ ןצ טרָאװרָאפ סגנורעמ .פ טריטיצ םרעוו סָאד *

 .ד ער .נבעגעגסוורא טָאה רע סָאװ ,שטיוד פא ,1890--1841 גרָאו יד ראפ קרעוו
== 



 מארגָארּפ נוא עיצאזינאגרָא ,קישקאט .דראגנאווא טלא ייטראּפ רעד ראפ פמאק .|{}{ 2

 נפא טײװ טקורעגּפָא טציא טָאה םמזינָאגאטנא:נסאלק רעד זא ,זיא קעפָאס נָא

 :אנעפאק נטּפיוהאּב טינ רעּבָא נָאק עמ ,נגאדפ עלאנאיצאנ יד טנורגרעטניה

 :געמוא ןיא סע זא ,טײקשירענירקָאד גיא נלאפוצניירא קידנריקיזיר טינ ,שיר |

 ףא נעניישרעד קילײװײצ לָאז עגארפ עלאנָאיצאנ ענעי רעדָא יד כיוא זא- ,כעל |

 :װ יד ןזא ,זיא קעפָאס נָא .עמארד רעשיטילָאּפ רעד גופ ענעצסנאווא דעד

 :ראוומוא טסכעה םמזילאטיּפאק מענופ נלאפ נזיּב ןיא גלוּפ גופ גנולעפשפודעד
 יד זא ,כעלגעמוא טוילָאסבא נייז לָאז יז זא ,גגָאז טינ רעּבָא נָאק עמ ,בעלנייש
 גלעטש ביז סעיצאניּבמָאק עסיוועג אֹּב גענָאק טינ לָאז עיזאושזרוב עשיליופ
 :ָאמעדלאיצַאס עשיסור יד גוא .װ .א .א טיײקיגנעהּפָאמוא גופ טייז רעד פא

 :געֿב על א טימ ביז טגכער יז .שנעה יד טינ םוילָאסּבא ביז טדניּב .עימארק

 טלעטש יז נעװ ,סעיצאניּבמָאק ע ר אּב קנ ע ד לאלכיּב עלא טימ עליפא ,עבעל

 גנומיטשאּבטסּפלעז פא טכער מענופ גנונעקרענא יד מארגָארּפ ריא גיא סיורא

 ;וּפ רעד זא סיוא טינ טוילָאסבא טסילש מארגָארּפ עקיזָאד יד ,סעיצאנ - גופ

 ?ּפָאמוא גוא עיירפ א גנוזָאל א מענייז ראפ גלעטש לָאז ט טאיראטעלָארּפ רעשיק
 סָאד ,מעד נופ טייקכעלגיישראוו יד עליפא נעװ ,קילּבוּפער עשיליוּפ עקיגנעה

 :שינ טילַאסּבא נא נייז לָאז ,טזילאיצָאס נזיּב נרעוו טכעלקריווראפ נענָאק לָאז

 עשישסילאיצָאס כעלקריװ א זא ,זיולּב טרעדָאפ מארגָאדּפ עקיזָאד יד .עקיט
 טינ לָאז ,גייזטסוװאּב גשיראטעלָארּפ מעד גריזילארָאמעד .טינ לָאז ייטראּפ

 מימ םאקק:רעטעּברא םמעד גריפראפ טינ לָאז ,םמאקנכאלק מעד .נעלקנוטראפ |

 ;נײה םמענופ םייהניא יד נכערּב טינ לָאז ,נזארפ עשיטארקָאמעד:זאושזרוב

 ,גנידאּב מעד טָא עא עקאט .טאיראטעלָארּפ מענופ פמאק ןשיטילָאּפ נקיט

 רעד טייטשאּב ,גנומיטשאבטסּבלעז יד רימ נענעקרענא םיא רעטנוא רָאנ סָאװ

 ,יזא כאז יד נלעטשוצרָאפ .ס .ּפ .פ יד ביז טימאּב .טסיזמוא .כַאט- רעצנאג

 ;יל יוָז סָאװ ,סָאד .די.ס עשיסור רעדָא עשישסייד יד נופ ּפָא יז טלייט סע זא

 א וצ נּבערטש וצ טכער סָאד ,גנומיטשאּבטסּבלעז ֿפא טבער סָאד ּפָא נענעק

 טסעגראפ יז סָאװ ,סָאד רָאנ ,סָאד טינ .קילּבוּפער רעקיגנעהּפָאמוא רעיירפ |
 יז סָאװ ,מֹויניװַאש םימ מיא טכקנוטראפ יז סָאװ ,טקנוּפרנאמטש:נסאלק מעד

 סע סָאװ טָא -- טמאק  גשיטילָאּפ םענעּבעגעג םענופ טייהניא יד טכערּב
 עשרעטעּברא כעלקריװ א .ס .ּפ .ּפ רעד ניא געזוצנייא םינ זרנוא טּביױלרעד

 טלעטש .ס .ּפ .8 יד יוואיו ,?שָאמעל ,טָא .ייטראּפ עשיטארקָאמעדפאיצַאס

 ,טימרעד מזיראצ מעד גכאוושּפָא זיולּב גענָאק רימ..., :עגארפ יד כעכנייוװעג
 עשיסור יד גפראה מיא נפראווּפָארא רעּבָא ,נֿפױּפ נ ;םיירּפָא גלעװ רימ סָאװ

 גפ גנוטכינראפ רעד כָאנ ,טעשָאּפ נטלָאװ רימ.., :כָאג רעדָא ."םיריוואכ

 -יס ןא ,נפיא אזא םא  ?ריונג רעזדנוא טמיטשאּב ,גנושרעהטסּבלעז רעד

 ?סוא גא ראפ סָאװ ןצ ,קוק א טיג ,?דנאלסור גוִפ טקײמעגּפָא ביִז גטלָאװ



 753 'ו מארגָארּפ רעזדנוא ניא עגארפ עלאנָאיצאנ יד

 מענופ עליפא קינָאק עשילרעטסיוא יד טָא טגנערּב סע גריפסיוא עשילרעמ

 נופ גנולעטשפורעדיו רעד גנעװ גנורעדָאפײמאהגַארּפ רעד גופ טקנוּפדנאטש

 רעד גופ טפאשרעה רעד אּכ ,רעּבָא) עכעלנעמ יד נופ ענייא יװיו ז א .נליױּפ

 נופ נטאטשלוזער (סיוועג פא עמרעכיזעג יד גופ טינ טגנידאּבמוא ,עיזאושזרוּב
 רע ד ,גלױּפ נופ גנולעטשפורעדיוו יד ןזיא עיצוילָאװע רעשיטארקָאמעד רעד

 גשיסור נטימ םענייניא נפמעק טאיראטעלָארּפ רעשיליוּפ רעד טינ פראד רעּב

 ;ּפָא םימ םיא גכאוושּפָא ראפ "זיולּב, רָאנ ,מזיראצ םעד גפראווּפָארא ראפ

 נרעגנע רעמ צלא נא טסילש מזיראצ רעשיסור רעד יװיו ז א .נלױּפ נסייר

 .א .א רעשיכירשסע ,דעשישטייד רעד טימ גוא עיזאושזרוּב רעד טימ דנוּב

 ;םאוושּפָא טאיראטעלַארּפ רעשילוּפ רעד םראד רע ּביר ע ד ,נעגנוריגער וו

 :אזוצ סָאװ ,טאיראטעלַארּפ נקירעּביא נוא גשישפייד ,נשיסור גטימ דנוּב נײז

 סָאד .קורד ג3לעז םעד גוא מעניי א ננעק טציא רע טפמעק מיא טימ געמ

 ;עלָארּפ םענופ נסערעטניא עטסלעוטקא יד יװ ,כאז רעדנא גייק טינ טייטאּב

 יד געמענאב נשיטארקַאמעדיזאושזרוּב םעד נּברַָאק א ראפ נעגנערּב טאיראט

 ליה סע רעכלעוו וצ ,דנאקסור נופ גנולאפעצ יד .טײקיגנעהּפָאמוא עלאנָאזצאנ

 גםראוווצּפָארא ליצ רעזדנוא גפ ה"ײש רעשטנוא ניא ,ס"פּפ יד נּבערטש

 ;לָאק ,עזארפ עטסוּפ א נּבילּבראפ סעװ נוא טּבילּבראפ ,גנושרעהטסּבלעז יד

 / ןלימ ענעדיישראפ יד נטפעהאּב רעגנע טעװ גנולקיװטנא עשימָאנָאקע יד נאמז

 פעװ רעדנעל עלא נופ עיזאושזרוּב יד גנאמזלָאק ,נצנאג נשיטילָאּפ גייא נופ

 ;אטעלַארּפ מעד ,עניוס גנעמאזניימעג ריא 'ננעק רעקינייא צלא גקינייראפ כיז

 ןיא ראפרעד .רעסייק םעד :נגטעדניּבראפ נעמאזנימעג ריא ראפ נוא ,םאיר
 ;אטעלָארּפ .םענופ סםעכיוק יד נופ גנגולאפע צ יד רעּבָא

 :ײעהשסּכלעז רעקיזָאד רעד נופ קורד נרעטנוא טציא טדיײל רעכלעוו ,ט אי ר

 "עלעפ סטענופ טאטלוזער רעטקעריד א ,טייקכעלקריװ עקירעיורט א ,גנוש
 :ןאושזרוע ראפ כיז נקוּב ריא גופ טאטלוזער רעטקעריד א ,.ס .פ .ּפ רעד גופ

 רעקיזָאד רעד פא גניױא ײיד נכאמראפ וצ יידעק ,סעלומרַאפ עשיטארקָאמעד

 כיז גזָאלוצּפָארא סיוא ,ס .ט .ּפ רעד טמוק ,פאיראטעלָארּפ םענופ גנולאפעצ

 ;לאיצַאס עשיסור יד נופ געגנוױשנָא יד ,לשָאמעל ,נּבענרעּביא ,מזיניװָאש ןיב

 ;איצַאס א פא נטראוו גפראד (גקאילָאּפ) רימ, :נפיוא אזא םא גטארקַאמעד

 גלאנַאיצאנ מעד גנַארטרעּבירא קידלודענ טלמעד ןיב נוא ,עיצוילָאוװער רעל

 נּבָאח נטארקַאמעדלאיצַאק עשיסור יד .סעמע טינ טעשָאּפ ןיא סָאד .י"קורד

 :פמעק ײז ,טרעקראפ ,רָאנ ,טעצייעג טינ םניוזא סָאװפע לָאמנױק רָאנ טינ

 :אנ גדעי גגעק נפמעק וצ טאיראטעלַארּפ גשיסור נצנאג מעד נפור נוא גיילא
 יד רָאנ טינ מארגַארּפ ר עײז גיא גלעטש ייז ,דנאקסור ניא קורד גלאנָאיצ
 רָאנ ,.וז .א .א טעטילאנָאיצאנ ,כארּפש נופ גנוקיטכעראּבכײלג עקידנעטשלופ
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 .מאיגָארּפ גוא ע צאזינאגרָא ,ק'טק ט .רראגנאווא סלא ייטראּפ רעד ראפ פמאק עו 20 54

 ךיא נעמיטשאּב וצ גיילא עיִצאֹנ רעדעי ראפ טכער ענופ 'ג גנונעקרענא) יד כיוא

 רעטנוא רימ נפראוו ,טכער עקיזָאד סָאד קירנענעקרענא ,ּביוא .?ריוג -

 רעטנוא טײקיגנעהּפָאמוא רעלאנַאיצאנ נגעװ נעגנורעדַאפ יד נציטש רעזדנוא

 .?רעד נָאק טסיניװַאש א זיולּב זיא ,פמאק נשיראטעלָארּפ מענופ נסערעטניא יד
 גקיטריּבעגדמערפ מוצ סור םענופ יורטוצמוא נםימ עיציזַאּפ רעזדנוא .ברֲעּלק

 :עגנירדסיורא עיציזָאּפ עקיזָאד יד זומ נסעמערעדניא ?ײװ ,(צערָארָאניא)

 .עיזאושזרוּב | רעד וצ רעיראטעקָארּפ נקיניזפסוװאּב םענופ יורטוצמוא .םענופ

 טּפעש עגסיוא טר ע װ עגאהפ עלאנָאיצאנ יד זא ןיוזא טלאה .ס .פ ..ּפ יִד

 גוא גסור ,נשטייד) "יז, גוא (נקאילָאּפ) יירימע :גנולעטשננעקטנא רעד טיש

 יד נאלּפמ נטשרע נפא סיורא טקור טאהרקָאמעדלאיצַאס רעד גוא .,(.דנא-

 .עיזאושזרוּב יד -- "יז, גוא רעיראטעלָארּפ --- "רימ,, :גנולעטשנגעקטנא

 עיזאושזרוּב .יד יװ ,נעזענ לָאמ- רעקילדנעצ גּבָאה ,רעיראטעלָארּפ - ,'ירימ ,
 נעװ ,עיצאנ גוא כארּפש ,דנאלמייה ,טייהיירפ גופ נסערעטניא יד טאראפ

 ;ּבָאה רימ .טאיראטעלָארּפ רערענָאיצוילָאװער רעד פוא ריא .ראפ טייטש 'סע

 ?קראטש נוּפ טנעמָאמ מעניא ביז טָאה עיזאושזרוּב עשיזיוצנארפ יד יוו:געזעג

 ?רעּביא עיצאנ רעשיזיוצנאהפ רעד נופ גנורעדינרעד .נוא גנוקירדחעטנוא-רעטּפ-

 טָאה צוש רעלאנָאיצאנ גופ גנוריגער יד יװ ,נסײרּפ יד וצ טנעה יד גיא גבעגעג
 רעד גופ .עיזאושזרוּב יד יװ ,טאראפ:קלַאפו גופ גנורינער א ניא טלדנאווראפ .ביז

 :ירדרעטנוא רעד גופ נטאדלָאס טליה וצ נפורענ ' טָאה עיצאנ רעטקירההעטנוא !

 גּבָאה סָאװ ,רעיראטעגָארּפ יד טיילסדנאֿפ עֶריא גקיטשרעד ֹוצ עיצאנ .רעקידנק

 2ֵאסּבא ,סָאװחאפ טא ןיא !:?.טכאמ רעד וצ טנאה יד נקערטשוצסיוא טגאוועג

 עשיטסינוטרָאּפָא נוא עשיטסיניװַאש נופ טייהננעלראפ ניא קידנעמוק טינ טויג

 .רעטסלופ רעד רָאנ :רעטעברא נשיליוּפ םעד גגָאז קידנעטש רימ גלעוז ; ,קיטש

 יד נקידירּפאּב וצ קיייפ זיא טאיראטעלָארּפ נשיסור נטימ .דנוּב רעטסגנעי גוא|

 :טסּבלעז רעד נגעק פמאק גשיטילָאּפ םענעּבענעג ,נקירנפיול .מענופ נעגנורעדַאפ

 +עקידנעטשלופ רעד ראפ עיטנאראג א נּבעג טעוװ דנוּב אזא רָאנ ,גנושרעה ;

 | .גנּויירפאּב רעשימַאנַאקע רעשיילָאּפ

 נעמ נָאק ,עגארפ .רעשיליוּפ רעד גגעװ טגָאזעג גּבָאה רימ סָאװ ,סָאר !

 :לָאשראֿפ יד ,עגארפ רעלאנָאיצאנ רערעדנא רעהעי וצ כיוא גדנעװנָא מוקלופ

 עשורעיעּב נזָאלעגרעּביא זדנוא טָאה -גנושרעהשסבלעז רעד נופ עטכישעג :ענעפ-

 ענעדיישראפ נופ נסאלק:רעטעבהא יד נופ טיי קט ד מ ע ר פ ר א פ עלאסָאלָאק א

 :רעהטסּבלעז רעקיזָאד רעד נופ טקירדרעטנוא נרעװ עכלעװ ,נטפאשרעקלעפ-

 גנורעטש עטסערג יד ,קילגמוא רעטסערג רעד זיא טייקפדמערפראפ .אזא .גנוש -

 נכעלצעזעגראפ טינ נפראד רימ נוא ,גנושרעהטסּבלעז רעד טימ פמאק נראפ |

 :נירּפ םֹוש ענייק טימ טייקסעימ עקיזָאד יד גקילייהראפ ,ערָאצ עקיזָאד/ יד



=: 

 7535 !"יטראפ עשיטילָאּפ עקידנעטשּבלעז , א .טעלָארּפ רעשידִיי רעד פראד יצ

 רעכאפנייא ,"עיצארעדעפ,:ײטראּפ רעדָא טײקטרעדנוזענּפַא:ייטראּפ גופ "נּפיצ

 :רעדיוו נפסנעלק םענֹופ עיניל רעד טימ גייג ,ביז טייפשראפ ,זיא רעגנירג נוא
 :לאלק גטױל ?לקעװ גײז גיא גענעדרָאנײא כיז לָאז רעדיװטעי נוא ,דנאמש

 רעד כיױא נענעדרָאנײא טציא כיז ?ליװ סע יװ ,"קעסייא גיימ טינ ןיא סע
 רעטסעפ סָאװ ,טייהנייא גופ טײקיטײנ יד געמענאּב רימ רעמ סָאװ .י"דנוּב,

 פא גנארד געמאזניימעג א נֹופ טייקכעלגעמוא רעד ניא טגייצרעּביא נענייז רימ

 םיורא טערש סע רעפראש סָאװ ,פייהניא רעלופ א נָא גנושרעהטסּבלעז רעד

 פאפ ערעזדנוא אּב עיצאזינאגרַא:פמאק רעשיטסילארטנעצ א גופ ןומ רעדי
 / ביז נעגעגונאּב וצ טגיײנעג רימ נענייז רעקינײװ צלא --- ,סעקדנָארָאּפ עשיפ

 "עד גופ גנוזיל רעשלאפ םיט בָאט ניא רעּבָא ,?רעטעשָאּפ, מענָאּפעל א טימ

 רעד נופ גדָאש םעד גנעװ נייזטסּוװאּב גיק נאראפ םינ ןזיא סע ּביוא .עגארפ

 נרעי םוא גכאמ וצ נליװ ניק נאראפ טינ ןיא סע ּביוא ,טייקטדמערפראפ
 רענאפ מעניא טייקטדמערפראפ רעקיזָאד רעד טימ םָאס א ?אקידאר גוא זײרּפ

 ויפ גײק טינ בוא געמ םהאה טלמעד --- ,ײטראּפ רעשיראטעלָארּפ רעד נופ
 ראפ כיִז נעמענ וצ קירעּביא ןיא טלמעד ,"עיצארעדעפ, א גופ כעלטעלבנג

 טינרָאג כעלטנגײא יז ליה "ךאצ , גיא סָאװ ,עגארפ רעד גופ גנוזייק רעד

 . .רעדטנּבעל רעד נופ סעיצקעל יד זא ,נזָאלוצרעּביא רעסעּב זיא פלמעד ,גזייק

 :יטיינ רעד טניא גנייצרעּביא נלָאז גנונעוװאּב רעכעלקריוו רעד נופ נוא גנוראפ

 נופ רעיראטעלָארּפ יד גופ םמאק מענופ גקָאפרעד נראפ מזילארטנעצ נופ טייק

 גנעק ,גנושרעהטסּבלעז רעד כרוד טקיטשרעד ןיא סָאװ ,טפאשרעקלעפ רעדעי
 ,עיזאושורוּב רעלאנָאיצאנרעטניא רעד גנעק נוא גנושרעהטס3ּלעז רעקיזָאד רעד

 | וי / .רעגנע צלא כיז טקיניראפ סָאװ
 ,1903 לוי

 -בלעז , א טאיראטעלָארּפ רעשידִיי רעד פראד יצ
 ,װ ?*ללטראּפ עשיטילָאּפ עקידנעטש

 ,(.י 1908 ראוונאי (15) 28 נופ) "סעידעי עטצעל , יד נופ 109 רעמונ ניא

 נשידיי מעניימענלא מענופ טעטימָאק רעשידנעלסיוא, רעד סיורא טיג סע סָאװ

 ;ײא גנעװ, עלעקיטרא מעניא ,"דאנ?סור נוא גלױּפ ,עמיל ניא דנוּב,רעטעּברא

 ;אלסָאנירעטאק מענופ עיצאמאלקָארּפ רעד ,כעלמענ) ?עיצאמאקקָארּפ א רענ

 ,עכעלרעדנוװ אזא טקנוּפ ,אזא רימ נעניפעג (ּפ"אדסה רעד גופ טעטימַָאק רעו

 :עלָארּפ רעשידיו רעד, ;גנוטּפיוהאּב ,?עלופנגלַאפ, סעמעעב נוא עקיטכיװ יו



 א בג
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 (910/) רעקידנעטשּבלעז א ניא (810/5) טעדליּבעגסױא ביז טָאה טאיראפ ר
 ."יירנוּב, ייטראּפ רעשיטילָאּפ

 ,םיינ א ןיא סָאד .טסּוװעג טינ טציא ןיּב םָאד גּבָאה רימ
 ,ם"ארסר רֶעֹד גופ ?ייטדנאטשאּב א געװעג ''דנוּב; רעד ןיא טציא ןיּב

 רימ גענעגעגאּב '"סעידעי עטצעל, יד גופ 106 רעמונ םעניא (!כָאנ) כָאנ גוא
 ?פעקרעטנוא נא טימ 'ידנוּב; מענופ טעטימָאקנלארטנעצ םענופ גנודלעמ יד
 פא טמיטשאּב טָאה "ידנוּב, רעד ,סעמע ."פ"אדסר, :גנודלעמ רעקיזָאד רעד ףא

 ףיירסיוא נא נָא) געמַאנ גיײז גרעדנע וצ רָאפנעמאזוצ נטרעפ ,נטצעפ .נײז |
 -עּביא מירייװאכ עשיסור יר נופ גנוניימ יד גרעהוצסיוא שטנוװ םעד גגעװ
 (ּפ"אדסר רעד נופ לייט מענעי רעדָא מעד נופ געמָאנ םעד ננעװ עגארפ רעד
 גופ טוטאטס םעניא געגנויצאּב עװיט אר עדע פ עיינ "נריפוצכרוד , גוא
 סָאה ."דנוּכ, גופ טעטימָאק רעשידנעלסיוא רעד ,ייטראּפ רעשידנעלסוד רעד
 -נֶא גָאק עמ ּביוא ,געגנויצאּב עקיזָאד יד '"טריפעגכרוד,- כיוא עליפא גוש

 עשיסור דנאבראפ, גשידנעלסיוא נופ גײנסיורא נייֵז געמָאנ גקיזָאד נטימ גפור
 :קיזָאד נטימ .כאמּפָא נוויטארעדעפ א נכילש סָאד גוא ?נטארקַאמעדלאיצַאס =

 | | | :ו וי - 115 דנאנהאפ
 טימ טריזימעלָאּפ טָאה "ארקסיא, סַײּב ,טָאה עפוג י'דנוּבע .רעד רעּבָא

 יע ןא ,גהנָאמעג טמיטשאּב צנאנ ,רָאפנעמאזוצ 10 נייז נופ נסולשאּכ יד
 נשטנּוװ עניײז ּפ"אהסר רעד גאא נריפוצכרוד ןיולּב עיידעב טָאה
 רע זא ,טנעקרענא שירָאנעפאק נֹוא נפָא טָאה רע .ה .ד ,נסולשאּב גוא
 :ענָא טינ טעװ ייטראּפ עקיזָאד יד.זיּב ּפ"אדסה רעד נופ לייט א טּביײלּבהאפ
 געמרָאפ עײנ ניק גטעּבראסיוא טינ טעװ יז ןיִב ,טוטאפס מעיינ מעד געמ

 ."דנוּב, םוצ נעגנווצאב  נופ |

 טאיראטעלָארּפ רעשידִיי רעד זא ,סיורא טציא כיז טזײװ לאמאטימ נא

 :ָאּפ רעקידנעטשּבלעז א ניא טעדליּבעגסיוא ניוש כיז טָאה
 .-.סײנ א זיא סָאד :רעּביא לָאמאכָאנ גרעזאכ רימ !ייטראּפ רעשיטיל

 ?געלסיוא מענופ לאפנָא רעגולק טינ גוא רעזייּב רעד .זיא םיינ אזא טקנוּפ
 ,גּבָאה רימ .טעטימָאק רעװאלסָאנירעטאק גפא 'ידנוּב , נופ טעצימָאק גשיד
 רעסיורג א טימ ,נרעיודאב םוצ ,טאנ אה) נעמוקאּב ,כעלדנע

 ;קאו טינ ,נגָאז רימ גוא עיצאמאקסָארּפ עקיוָאד יד (גנוקיטעּפשראפ
 גָא ,כיז םימ טקעטש עיצאמאלסָארּפ אָז א םא לאפנָא רעד זא ,כיז קידנעל
 רעד *י,'ידנוּב, םעד דאצימ טירש נשישילַאּפ גסיורג רָאנ א ראפ 5 פ יי וו צ

 ' : ידע ר ןוווא -- *
 םקלירד "דנוּב, םענופ טעטימָאק רעשירנעלסווא רעד ,בוז טיוטשראפ ,בווא 77

 .גצנאג א סלא .דנוב, םענופ נעגנויושנַא יד עגארפ רעקיזַאד רעד נוא סווא



 בייה מעז 5563 תם

 7 !"ליטראּפ עשיטילַאּפ עקידנעטשבלעז , א .טעלָארּפ רעשידִיי רעד פראד יצ

 '"דנוּב, מעד גרעלקרעד נטימ םעקסעה גקופ גיא כיז טניפעג טירש רעקיזָאד
 ;לעה א טימ ,טייז גייז נופ ,טביופאב גוא ייטראּפ רעקידנעטשבלעז .א ראפ
 / רעייג רעקיזָאד רעד גופ גפיוא;גנקדנאה עד גוא עימָאנָאױיפ יד טכיל

 | | | .ייטראּפ
 :גיא גקורדוצרעביא שטרָא גיא ?גנאמ רעד ןדנוא שרעטש ,נרעיודאב םוצי

 ײװצ אֹּב נעמונראפ טלָאװ יז) עיצאמאלקָארּפ רעװאפסָאנירעטאק יד נצנאג

 זא ,גנוקרעמאּב רעד טימ נצענערגאב כיז נלעוו רימ נוא * ,(=ארקסיא, גטלאּפש

 עשיריי יד טנכייצעגכיוא טרעלקדעד עיצאמאלקארּפ עטנכייצעגםיוא עקיזָאד יד

 :רעד רלאב נלעװ רימ) װאלסָאנירעט אק טָא טש רעד נופ רעטעברא

 :עדפאיצַאס יד (רעטרעװ עקיזָאד יד רעשנוא נכיירפש רימ סָאװראפ ,נרעלק

 ביז טיצאּב ייּברעד .מזיטימעסיטנא גוא מזינעיצ מוצ גנויצאּב עשיטאהקַאמ

 2טש ,גליפעג יד וצ קידוװעגרָאז שירעוואכ ,קידוװעגרָאז יוזא עיצאמאלקָארּפ יד

 םיוא ?עיצעּפס טדער יז ןא ,רעטעּבכרא עשידיי יד נופ נשטעוװ נוא נעגנומ

 רעד גיפ נָאפ רעד רעטנוא נפמעק ֹוצ טײקיטײנ יד רעטנוא טכיירטש גנוא
 :טטנא וצ רעטײװ נוא נטלאהוצנייא "דעק עליפא, ּפ"אדסר

 (רעטעּברא דיי יד ֹוצ ביז סעדנעװ עיצאמאלקַארּפ יד רעיא נעלקי

 עלאנַָאיצאג נײר ּבילוצ עליפא} ,"רוטלוק עלאנָאיצאנ
 רעד גיא וויסרוק טימ טצעזענסיוא נוא נכָארטשעגרעטנוא} '"נסע דע טני א
 | | .(עפוג עיצאמאלקַארּפ

 רימ) "דנוּב, נופ טעשימָאק רעשידנעלסיוא רעד זיא גנגעווטסעדנופ נוא

 רעד םא נלאפעגנָא (ייטראפ רעײג רעד גופ ק"צ רעד :טנָאזעג טינ ריש גּבָאה

 טינ טרָאװ נײא גײק םָאה יז סָאװ ,ראפרעד עיצאמאקקָארּפ רעקיזָאד

 :.ראפ רעקיצניא ריא ןיא סָאד טָא ."דנוּב םעד גגעװ טנָאמרעד
 ,נייז ?כומ טינ מיא נָאק עמ סָאװ ,רעכעלקערש א רעּבָא ראפדעד ,נכערּב
 םיא ןא ,טקידלושאּב סרעװ טעטימָאק רעװאלסָאנירעטאק רעד סָאװראפ טָא

 טפַארטשעג גרעװ םירייואכ רעװאקסָאנירעטאק יד ."נעניז רעשיטילָאּפ, םלעפ

 ףעד גגעוו קנאדעג םעד טכַאקעגרעּביא טינ צלא כָאנ, גּבָאה יז סָאװ ,ראפרעד -

 :9ג רעקיטכיװ גוא רעפיש א) עיצאזינאגרָא רערעדנוזאּב א נופ פײקיפיינ

 סָאװ ,ראֿפרעד ,"טאיראטעלָארּפ נשידי םענופ (!!) סעכיוק יד גופ (!קנאד

 רעטָאּפ ןיא טינ'ס יװ םיורט גקיניזמוא נטימ מורא צלא כָאנ ביז נגָארט ײז,

 רעקיצניװ טינ, ירד נטײרּפשראפ ייז סָאװ ,('ידנוּב, םענופ) םיא נופ גרעװ וצ

 -נעמאוצ מער גנעװ '"טסעסײמ-עּבָאּב (עשיטסינעיצ יד יװ) עכעלדעש

 וא עוצאמָאלקָארּפ עקיוָאד וד נצנאגנוא נקורדוצרעבוא עיידעב גבָאה רומ *

 רומ עכלַצוװ ,רושָארב א ניא ?דנוב, נופ .טָאק .לסווא םענופ רוא פא לאפנָא מער
 ןופ :
 .טורד םוצ וצ נטוורק



 עי, 2554 קראקא אט 2 גבי 252 252 2 עי בא 5 טיי א ר

 מארגָארּפ נוא עיצאזינאגרָא ,קיטקאט .דראגנאווא סלא ייטראּפ רעד ראנפמאק 11 158

 עשרעטעּברא טימ טינ נוא ,עזאושזרוּב טימ םזיטימעסיפנא מענופ דנוב

 .?װא עמ סָאװראפ ּטָא .נטכיש עקיזָאד יד נופ נסערעטניא יד טימ נוא נשכיש

 ;ניוװעג עכעפדעש יד נפראווצקעוװא; טעטימָאק רעװאלסָאנירעטאק מעד טעצ '

 נוא "גנוגעװאב:רעפעּברא עשידיי עקידנעטשּבלעז יד נגייוושראפ וצ טייה

 - .."צנעטסיזקע ס''דנוּב, מעד נופ טקאפ נטימ מעלָאש נבאמ ,

 מעד דאצימ נכערּבראפ א נאדראפ כעלקריװ ָאד זיא יצ ;טציא כיז טנערפ

 שפהארעג טגנידאּבמוא כעלקריװ רע טָאה יצ ?טעטימַאק רעװאלסָאנירעפאק

 ?אנעג א זױלּב נײז נָאק נגארפ עקיזָאד יד פא ?יידנוּב, מעד נגעװ נענָאמרעד

 עיצאמאלקָארּפ יד סָאװ ,עּביס רעכאפנייא רעד ּבילוצ ניוש רעפטנע - רעוויט

 טוילָאסּבא יז טנכייצאּב סע יוװ) לאלכיּב "רעטעּברא גדיי , וצ טינ כיז טעדנעוו

 רעטעּברא עשידֹיי יד וצ, רַאנ ,(י"דנוּב, נופ .מָאק .לסיוא רעד קיטכיר טינ

 "דנוּב, נופ .מָאק .לסױא רעד) "האלסָאנירעטאק טָאטש רעד נופ

 .װאלסָאנרעטאק גיא .(!רעטרעוװ עטצעל ייווצ יד נריטיצ וצ גסעג-אפ טָאה

 ;ביּב א) עיצאזינאגרָא עשידנוּב םוש נײק נאראפ סינזיא

 בופ רָאפנעמאזוצ רעטרעפ רעד .טָאה דנאלסור:מערָאד ןצ עײגענעּב זיא לא?
 :ָאק ערעדנוזאב נײק נענעדרָאוצנײא סינ טמיטשאּב '"דנוּב ,

 נעײג םעיצאזינאגחָא עשידוי יד ּוװ ,סעטש ענעי ניא "דנוב ,נופנטעטיפ

 נענָאק נטיונ ערעײז גװ נוא ,נפעטימָאק:ייטראּפ יד נופ דנאטשאּב ניא ניירא

 יו .(נטעטימָאק עקיזָאד יד גופ ביז נלייטסיוא נָא נרעװ טקידירפאּב מוקלופ -

 ניא װאלסָאנירעטאק ניא טריזינאגרָא טינ נענייז רעטעּברא יד דיי יד דלאּב |

 טימ ראּבלייטמוא) גנוגעוואּב רעייז טימ- זא ,סע טסייה ,טעטימָאק נרעדנוזאּב א

 נצנאגניא טריפ (טנגעג רענעּבעגעג רעד גופ גנוגעוואבײרעטעּברא רעצנאג .רעד

 רעטוא טקעריד ײז שנדרֶא סָאװ ,םעשימָאק רעװאלסָאנירעטאק רעד .נָא .

 -רעצנאג רעד פא נטעּברא וצ נפור ייז פר אד עכלעוו ,ּפ"אדסר רעד

 ..?גידאּב עכלעזא אב זא ,רָאלק ,גלייט ענלצנייא עריא םא טינ גוא ,יי ט ר א ּפ

 װעיוכעמ ננעועג םינ רָאנ טינ טעטימָאק רעװאֿפסָאנירעפאק רעד זיא גענעוג

 נלאפעגנייא טלָאװ יא ּביוא ,טרעקראפ  ,רָאנ ,יידנוּב) םעד גגעוו נענָאמרעד וצ

 :טפערק יד גופ עיצאזינאגרַא רערעדנוזאּב א נופ טײקיטײנ,, 'ד נקידַײרּפ וצ

 גופ עיצאזינאגהֶא נא געװעג רעכעלניישראו גוא רעקיטכיר טָאװ סָאד)

 יד נֿליו סָאד סָאװ) "םאיראפעלַארּפ נשידיי מענופ * ( טיי קיוָאלפפ רק

 רע נעוװ ,"דנוב , רעד טניד "טייקיזָאלטּפארק יד גריזינאגרָא גופ כאז אזא עקאט :

 -עברא עכעלטסירק, יד גופ מיריווואכ ערעזדנוא :קורדסיוא מעד ,לשַאמעל ,טצונאפ

 נגעק טירטסוורא רעצנאג רעד וו ,דלוװ יווא טקנוּפ זוא סָאד ."סעוצאזינאגרַא-רעמ

 "עברא "עכעלטסירק, םוש עניוק טינ גסווװ רימ .טעטימָאק רעוואלסָאנירעטאק .מעד

 ינווק נבָאה פ"אדסר רעד וצ :רעהעג עכלעוו ,סעוצאזינאגרָא וד .סעוצאזינאגרָא-רעט



 159 .?"ייטראפ עשיטילָאּפ עקידנעטשבלעז. א .טעלָארּפ רעשידִיי רעד פראד יצ

 רע נוא רעלעפ רעטסערנ רעד נעועג סייז נייז נופ סע סלָאװ ,(נטסידנוב

 כיוא רָאנ ,ייטראּפ רעד גופ טוטאטס מעד רָאנ טינ נכַארּבעג טעשָאּפ טלָאװ

 ,םמאקנסאלק נשיראטעלָארּפ מענופ טייהנייא רעד נופ גסערעטניא יד

 ?עֶנ טינ ניא טקידלושאּב טרעװ טעטימָאק רעװאלסָאנירעטאק רעד רעטייװ

 רעד .טמזיפימעסיטנא גנעװ עגארפ רעד ניא "טייקטריטנעירָא, רעקידנגונ

 םא נעגנוױשנָא עשרעדניק שערייפעּב טקעלּפטנא "ךנוּב; גופ ,מָאק .לסיוא

 גנעװ טדער סעטימָאק רעװאלסָאנירעטאק רעד .נעגנוגעוואּב עלאיצַאס עסיורג

 ;צ ע? יד .גופ גנונעװאּב רעשיפימעסיטנא רעלאנָאיצאנרעטניא רעד
 :ָאד יד טָאה דנאלשטיײד נופ, ןא ,טקרעמאּב גא רעקילדנעצרָאי עמ
 .מוטעמוא טָאה גוא רעדנעל ערעדנַא גיא טרעדנאוועגרעביא גנוגעװאּב עקיז
 :עּברא יד נשיװצ טינ גוא ,עזאושזרוּב יד נשיווצ עקפאד רעננעהנָא גענופעג

 רעקיצניװ נײק טינ ןיא סָאד, -- ."גנורעקלעפאּב רעד נופ נטכיש .עשרעטו

 סיוא טסיש---(סעסיימײעּבָאּב עשיטסינעיצ יד רעדייא) "עסיימ עּבָאּב עכעלדעש
 :ענ טָאה, םזיטימעסיטנא רעד ,"דנוּב; נופ .מָאק ,לםיוא רעד ןזײּב קראטש
 רעד טגנערּב פורעד זײװאּב סלא ."עסאמ רעטעּברא רעד ניא נעלצרָאװ נזָאל

 גיא רעטעּברא נופ ?ײטנָא םעד (1 :נשקאפ ייווצ 'ידנוּב , ?רעטריטנעירָא

 :עברא (!פלעװצ) 19 גופ גנולדנאה יד (2 נוא םסָארנָאּפ רעװָאכָאטסנעשט

 :ירטש ןופ רעטרע יד נעמונראפ נּבָאה עכלעװ ,רימָאטישז נופ נטסירק רעט

 עקיגָאװ ,כעלקריװ -- ."סעדישז עלא גליוקוצסיוא) טָארדעג נּבָאה נוא רעק
 "םעידעי עטצעל, יד נופ עיצקאדעה יד !רעטצעל רעד סרעֶדְנּוזאּב ,נזײװאּב
 ,נאמ 10 רעדָא 8 נופ נקיירטש עסיורג טימ גרירעּפָא וצ טניוװענוצ יוזא זיא

 :ענסיורא םרעװ רימָאטישז נופ רעטעּברא ערעטצניפ 12 נופ גנולדנאה יד ןא

 2טנא גלאנָאיצאנרעשניא םענופ דנוּבנעמאזצ מעד גצאשוצּפָא פא טּפעלש

 ,זיא סָאד ."גנורעק?עפאּב רעד גופ נטכיש, ערעדנא רעדָא יד טימ מזיטימעס

 ננפלק טינ רעיז טָאפשנא ,נטלָאװ נטסירנוּב יד נעװ !טנכייצעגסיוא ,סעמעעּב
 טכארט א סָאװפע ,טעטימָאק רעװאלסָאנירעטאק מעד נגעק סעאּק גכעלרעכעל נוא
 ניא שטָאב נָאפעג קוק א גטלָאװ גוא ענארפ רעקיזָאד רעד רעּביא נָאטעג

 גּבָאה יײז עכלעוו '"',עיצוילָאװער רעלאיצַאס רעד נגעװ רושָארּב םיקסטואק

 :ראפ ייז גפלָאװ * ,נָאנראשז ניא ּבעגעגסיױרא קירוצ םייצ עצרוק א םימ

 ,עיגילער רעיוז םיול רעדילגטימ ערעיוז נשיװצ דיושרעטנוא נויק טכאמעג טינ לָאמ
 לָאמנייק סָאד גל עוו נוא ץעוגילער רעיוז נגעוו טגערפעג טונ לָאמנווק ויז גבָאה ווז
 :םווא, סע מ עע ב עקאט בוז טעװ "רנוב , רעד נעוו ,עלופא נאד ביוא -- ,נָאמ טונ
 ."וימראּפ רעשיטילָאּפ רעקידנעטשבלעז א גוא גדליב

 -ראשז , :פורעגנָא לווטנטסרעמ כארּפש עשידיו יד נעֶמ טָאה נטווצ ענעו נוא *
 | רעב יא ."נַאַג



 מצרגָארּפ גוא עיצאזינאגרָא ,קיטקאט .דרַאגנאװא סלא ייטראפ רעד ראפ פמאק 1 0

 טימ םמזיטימעסיטנא מענופ דנוּבנעמאזוצ גקיד קעפ ָא ס גָא מעד גענאטש
 :שניש עשרעטעּברא יד גופ סינ .נוא ,עזאושזרוּב יד גופ עקפאה גסערעטניא יד
 גטלַאװ ,נָאטעג טכארט א סָאװפע כָאנ גטלָאװ ײז געװ .גנורעקלעפאב רעד נופ

 מעגופ רעטקאראכ רעכעלטפאשלעזעג רעד זא ,סָאד כיוא געמענאב טנַאקעג ײז

 מער ניא סָאװ ,טקאפ םעד גופ םינ ביז טרעדנע מזיטימעסיטנא גקיטעיא
 ;רעדנוה כיוא רָאנ ,רעקילדנעצ רָאנ םינ ?ײטנָא נעמענ טָארנָאּפ םענעי רעדָא
  +רא ערעטצניפ טוילָאסּבא כָאנ ?טנעצ גיינ םא נוא עטריזינאגרַא;מינ רעט

 | ם0 0 8 / .רעטעּב
 כעלצעזעג נוא) נמַארטעגסױרא ןיא טעפימָאק דעװאלסַאנירעפאק רעד -

 בוא רעד נגעװ נטסינעיצ ידו נופ עסיימנעּבָאּב רעד גגעק (גטָארטעגםױרא

 :עּבסױא רעזייּב ניז םימ טָאה "דנוּב, רעד גוא ,מזיטימעסיטנא מענופ טייק

 יד גשיװצ טײרּפשראפ טָאה נוא עגארפ יד טרעטנַאלּפראפ זיולּב גנורעכ

 ;,סאלק רעייז נלעקנוטראפ מוצ גריפ כלעוו ,נעיידיא רעטעּברא עשידִוֹ

 | .גײזפסּוװאּב

 נופ םאלק:רעמעּברא נצנאג .מענופ םמאק מענופ טקנוּפדנאטש םענופ

 סדנוב םעד ןיא םזילאוצַאס ראפ גוא טייהיירפ רעשישילַאּפ ראפ דנאלסור

 טענופ .נולק טיצ טסבעה טעפימָאק רעװאלסָאנירעטאק מעד גגעק לאפסיודא

 טרעװ "ייידנוּב, ייטראּפ רעשיטילָאּפ רעקידנעטשּבלעז , רעד נופ טקנוּפדנאטמש

 וצ טינ צעגרעניא טינ ביז טגעװהעד :כעלדנעטשראפ לאפכיורא רעקיזָאד רעד

 יד טימ ראּבלטימוא נוא םענייניא רעמעּברא '!עשידיי, יד גריזינאגהֶא |

 פ"ארסר רעד נופ נעמַאנ גיא ביז גדנעו ןצ םינ כיז טגעװרעד !"עכעלטכירק;

 -עד רעסיוא, ,טקעריד רעפעברא עשידִיי יד וצ גטעטימָאק עריא נו רעידָא

 קידנענָאמרעד טינ ,"דנוּב, םענופ גנולטימראפ רעד כרוד טיִג ,"גנוגערהַא

 | !יידנוּב םעד נגעװ !
 :עפוצ נײק טינ כָאד ייא -- טקאפ רעקירטיורש:פופ רעקיזָאד רעד גוא

 עייגעג געניײז סָאװ ,מינָאיניא יד גיא עימָאנַאטװא טָאטשנא דלאּביװ .טייקיפ

 גגעװ גנורעדָאפ יד טםלעטשעגסיורא ריא טָאה - ,טאיראטעלַארּפ נשידִוי .מעד |

 "חמוּב, םעד נרעלקרעד וצ נעמוקעגסיוא כײא זיא -- ,"עיצארעדעפ

 :כעלגעמ יד נּבָאה ןצ יידעק ,"ייטראּפ רעשיטילָאּפ רעקידנעטשּכ ּבלעז א ראפ

 :רעד רעּבָא זיר פ גדעי מ| א עיצארעדעפ עקיזָאד יד גריפוצכרוד טייק

 גריפרעד עקאט טסיײה ייטראּפ רעקידנעטשּבלעז א ראפ ,"דנוּב, מעד גרעפק

 סָאד גוא ,עגארפ רעלאנָאיצאנ רעד גיא רעלעפ:טנורג םעד דרוסכא .נא יב

 ראפ םטקגופ2ננאגסיױא נא סא נעניד כעלדימראטמוא נוא טננידאבמוא טעװ ;

 עשידִיי יד גופ גוא טאידאשעלָארּפ נשידיי םענופ געגנגיױשנָא .יד גיא רעק א א )

 10:1808 גופ טוטאטס מענופ "עימָאנַאטװאָה יד .לאלכיּב נטאדקָאמעדלאיצַאפ -



 1 = !?ייטראפ ;טשיטילָאּפ עקירנעטשבלעז , א .טעלָארּפ רעשידִיי רעד פראד יצ

 ניז נָאק יז סָאװ גיא ,צלא גנונעװאב:רעטעברא רעשידִוי רעד שרעכיז רָאי
 ,אזוצ גוא רוטארעשיל ,נָאנראשז גיא עיצאטינא גוא עדנאגאּפָארּפ ;נקיפיינ

 גפ גנטקיװטנא םלא נעגנורעדַאֿפ ערעדנוזאּב גלעטשסיורא סָאד ,נרָאפנעמ

 יד גופ גנוקידיופאּכ יד גוא םאהגָאדּפ רעשיטארקָאמעדלאוצָאס רעמאזניימעג גייא

 2ופ נטייקהעדנוזאּב .יד גופ סיורא געגנירד סָאװ ,נגערפכַאנ נוא גמיונ עקיטרָא

 ;גנע נוא עלופ א קימינ ןיא גקירעּביא םעלא גיא .רעגייטשנּבעל גשידִיי מענ
 :עטניא יד בילוצ קיפיינ ,טאיראטעלַארּפ נשיסור גטימ גנוסיגנעמאזוצ עטס

 :אב םינ גוא .דנאלסור גופי סאיראטעלָארּפ נצנאג םענופ פמאק םענופ נסער

 * "ןנוריזירָאיאמ , רעדעי ראפ'עריומ יד ,כאז םעצע רעד םיול ,זיא םעדנירג

 ערעדנוזאב יד גיא גרעװ  טריזירַאיאמ גופ ?יײװ ,גנוסיגנעמאזוצ אזא אב
 גוא ,עימָאנַאטװא יד עקאפ.טריטנאראג גנוגעװאב דע שידיי רעֶד גופ גנארפ

 רעד טימ םמאק נופ .,גנושרעחטסּבלעז רעד טימ םמאק גופ גנגארפ יד .גיא
 :טיהניא נא סלא גמפערטטיורא רימ נפראד דנאלסור צנאג גופ עיזאושזרוּב
 ןפא גציטש ביז גפראד רימ ,עיצאזינאגרָא;טכאקש ,עטריזילארטנעצ ,,עכעל

 ;אב ,טעילאנאיצאנ נוא כאדּמש נופ דיישרעטנוא נָא ,טאיראטעלָארּפ נצנאג
 ,עשיטקארּפ נוא עשיטערָאעט יד גזײל נקידנעטש געמאזניימעג גכרוד טפעה
 ;רָא .ערעדנוזאּב גייק נפאש טינ גוא ,גנארפ עלעגָאיצאזינאגרָא גוא עשיטקאט
 סעכיוק יד גכאװשּפָא טיג ,געוו ריא טימ ערעדעי נעײג עכלעוו ,סעיצאזינאג

 ;ולָאּפ עקידנעטשּבלעז עקילָאצליפ פא כיִז געלקערּב כרוד גנארד רעזדנוא גופ

 :טרעדגוזעגּפָא גוא טיײקטדמערפראפ גײק גגָארטניירא םיג ,נעיטראּפ עשיט
 :ייק גילא ביז טָאה עמ עכלעװ ,טייקנארק יד געמ לָאז כָאנרעד יידעק ,טייק
 רעטמיראפ רעד נופ סרעטסאלפ טימ גלייה גפראד םינ ,טקעטשעגנָא כעלטס
 | | | ."עיצארעדעפ.

 .1908 לארוועפ

 עט יי אי יא יא יי

 ,ע װ .טוהרעמ רעשעשָאֿפ א ברוד גקירדרעטנוא סָאד -- *



 יאדסו דעד ניא גנוטלאפש יד נוא רָאפנעמאזצ וו רעד ,וז
 טא א יא

 גופ רָאפנעמאזוצ נטייוצ מעד נגעוו גנולייצרעד
 / "ּפ"אדסר רעד

 רע ראפ רָאנ טמיטשאּב זיא גנוקײצרעד עקיזָאד יד =

 יז נעגעײל סָאד זיא רעּבירעד גוא ,עטנאקאּב עכעלנעז

 טוצ נכילגעג (גינעל) רעטװא מענופ םעקסעה םמעד נָא

 | ** .ווירב נדמערפ א נענעייל

 גנָא צלא ראפ רעירפ כיא לעװ ,עקידרעטײװ סָאד נייטשראפ וצ יידעק

 ןײװלייט גסייה טעװ סָאד שטָאכ ,רָאפנעמאזוצ םענופ דנאטשאּכ מעד ננעוו 1

 891 געװעג רָאפנעמאזוצ נפא זיא טכעד:גנומיטשאּב טימ .םיורָאפ גפיולראפ)

 .("עקיטנעהייווצ,,9 ,ײװצ םימ 9 נוא םיטש גייא טימ גפאנעלעד 39) נעמיטש

 ,סע טסייה ,לקאכאס ,10 ,טינ סעָאט ניק ּבָאה כיא בוא ,געמיטשנ גנוטאראּב

 רָאלק זיא יז יװ ,נעמיטש עקיזָאד יד נופ גנוריּפורג עשיטילָאּפ יד .נשטנעמ 89 |

 :נםילשאּב יד :אזא ןיא ,רָאפנעמאזוצ נצנ אנ םענופ גנאג םעניא גרָאװעג

 נופ דנאּבראפ מענופ 2) עשילעידעשטָאּבאר 3 ,עשידנוּב 5 --- נעמיטש עקיר

 רעגרוּברעטעּפ םענופ 1 נוא דנאלסיוא גיא נטארקָאמעדֿפאיצַאס עשיסורד יד

 עּפורג רעד גופ 2) !*?יירעטעּברא נקידמערָאד, םענופ 4 125 ,דנאּבראפ:פמאק ||

 :ָאקראכ םענופ 2 נוא -- "ישטָאבאר ינשזוי,, --- יירעטעּברא רעקידמערָאד,

 :אר ינשזיה גטימ ראדילָאס קידנעטשלופ ןיא רעכלעוו ,טעטימָאק רעװ

 ײז גבָאה סע יװ ,"ּפמוז רעד,} עקידלקאו ,ענעדיישטנאמוא 6 ,(יישָאּב

 אב כָאנרעד ,(סעצװָארקסיא עלא -- כיז פייטשראפ ,סאּפש ניא --- גפורעג

 רעײז גיא ענעטלאהעגסיוא נוא עטסעפ רעקינײװ רעדָא רעמ ,סעצווָאדקסיא 8

 גּבָאה ,כעלטייהנייא קידנעייז ,סָאװ ,סעצוװָארקסיא 34 עקיזָאד יד .טייקשירקסיא

 ּבָאה ,רָאפנעמאזוצ גפא עגארפ רעדעי נופ ?ריוג מעד גסָאלשאּב קידנעטש יז

 :ליגרנע גטלָאּפשעצ ,סעפורנ:רעטנוא ייװצ פא נטלָאּפשעצ ,טייז רעייז נופ ,ביז

 נעמיטש 9 כערע גא ,עּפורג:רעטנוא גייא :רָאפנעמאזוצ םָאס םוצ טשרע קיט

 :יױרפ רעדָא) עיניק "רעשינאזגיז, ,רעקיטכיר ,"רעכיײוו, רעד נופ סעצװָארקסיא-

 -םיא ,(מינָאצײל עקינייא טנורג נָא טינ גוא טסאּפשענ גבָאה סע יװ ,עיניל:נע

 :עג ראפ (נייז רָאלק רעטײװ טעװ סע יװ) נענאפשעג נעניײז סָאװ ,סעצוװָאדק

 םעצווארקסיא נעמיטש 24 אב גוא * 0 עטנאגיררָאאק א ראפ טייקיטכעד

 ,דע ר .רעטייוו ווזא גוא 7 8



 62 ּפ"ארטר רעד נופ רָאפנעמאזוצ 11 נגעוװ גנולייציעד

 מענעטלאהעגסיוא מעד טקידיײטראפ נּבָאה עכלעװ ,עיניל רעטסעפ רעד נופ
 :ועצ יד נופ דנאטשאּפ נכעלנעזרעפ םעניא יא קיטקאפ רעד ניא יא מזירקסיא

 :ךנע כיז טָאה גנוריּפורג אזא ,רעּביא רעזאכ כיא .נטלאטשנא:ייטראּפ עלארט

 :האפ:טסָאּפ טשרע טרָאלקענכױא קידנעטשלופ נוא טעדליּבעגסױא קיטליג

 ,(!געגנוציז 40 ןיּב טאהעג טָאה רעבלעװ) רָאפנעמאזוצ פָאס מוצ *,מוט

 .ּבײהנָא גיא גנוריּפורג עקיזָאד יד קידנענעכייצאּב ,סיורָאפ םיולראפ כיא גוא

 :כ ערע ע ּב יד זיולּב טיג גנוריּפורג עקיזָאד יד זא ,נעמענסיוא כיוא לעװ כיא
 גיא ,לָאמ נײא נוא) גגאהפ עניילק עקינײא ניא ?ײװ ,נעמיטש לָאצ ע קי ד
 .ײװ מעד גמעװ סָאװ ,"גנוקישכעראּבכײלג:נכארּפש , רעד גגעו ענארפ רעד

 ,נפאלקעצ נשלעז םינ געמיטש יד ביז ננעלפ (נעיגיא נסיורג א ננעװ כיוא ,רעט
 .וװ .א .א גשימפיונוצ כיז גגעלפ געגנוריּפורג יד ,גטלאהעגּפָא כיז טָאה לייט א

 רעד םמיטשאּב עליכטאכעל טָאה רָאפנעמאזוצ םענופ דנאטשאּב םעד
 מץנופ טוטאטס נטיול 1? טכער סָאד טאהעג טָאה רעכלעװ ,טעטימָאקיריזינאגרָא
 :עניפעג םעװ רע נעמעװ רָאפנעמאזוצ נפא נדאלוצנייא 1 ,רָאפנעמאזוצ
 2יָא עמאס נופ ןיא רָאפנעמאזוצ נפא ,מיטש:גנוטאראּב א םימ קיטײנ ראפ
 ,גפאדנאמ יד גרילָארטנַָאקכרוד פא עיסימָאק א גרָאװעג נּבילקעגסױא נָא ּבייה
 .סָאװ ,רעדנא נא טימ צלא רעּבירא ןיא (עיסימָאק רעד ניא) ריא ניא סָאװ
 :עג נרעמאלק ניא)'"' רָאפנעמאזוצ מענופ דנאפטשאּב םוצ סעכייש א טָאה
 רעכלעוװ ,טסידנוּב .,.8 ניירא עיסימָאק רעקיזָאד רעד גיא כיוא זיא .,טגָאז
 ' ײז קידנטלאהראפ ,עיסימָאק רעד .גופ רעדילנטימ עלא טרעטאמעגסיוא טָאה
 רערעדנוזאב א אֹּב, גנעווטסעדנופ קידנּבײלּב נוא טכאנאּב רעגייזא יירד זיִּב
 .((ענארפ רעדעי ניא "גנוניימ

 ,רא רעראדילַאס רעכעלדירפ א אֹּכ רָאפנעמאזוצ רעד כיז טָאה נּבױהעגנָא
 .נעטש ,ביז טיימשראפ ,נענייז סע עכלעוו נשיווצ ,סעצװָארקסיא עלא נופ טעּב
 ;ָאד יד גענייז גסיורדניא רעּבָא ,נעגנוניימ יד ניא נעגנוריפאש געװעג קיד
 ;טגסיורא טינ ,גטייהנדיישראפ:ננונימ עשיטילָאּפ םלא ,נעננורישאש עקיז
 ,םיא יד גופ גנוטלאּפש יד זא ,נקרעמאּב סיורָאפ רימ גלעװ ,,וועגא .נטָארט
 28 גטאטלוזער עשיטילָאּפ עטסקיטכיװ יד נופ רענייא נעװעג זיא סעצװַארק
 :עד פראד ,נעיניא נטימ געגָאקאּב כיז ליװ סע רעװ גוא ,רָאפנעמאזוצ מענ
 :ײז עכלעוו ,נדָאזיּפע עלא יד םא םייקמאזקרעמפוא ערעדנוזאּב גדנעװ .רעּביר
 - .גנוטלאּפש רעקיזַאד רעד םימ גדנוּבראפ נפיוא נטייװ א פא שטָאכ גענ

 נעװעג זיא רָאפנעמאזוצ ּבײהנָא עמאס םעניא טקא רעקיטכיװ צנאג א
 :רעד געוװעג ןיא וָאמראמ .מוי די ז ע ר ּפ א רעדָא ָארוי ּב א 2?ײװסיױא סָאד

 .ד ער .רעטעפש ,כָאנרעד -- *



 ּפ"אדסר רעד ניא גנוטלאּפש יד נוא רָאפנעמאוצ רעטײװצ רעד שש( 4

 :םיוא גנוציז .רעדעי פא נלָאז עכלעװ ,נָאזרעּפ 9 נביילקסיוא לָאז עמ זא ,ראפ

 עקיזָאד יד גופ דנאטשאּב גיא רע סָאה ייּברעד ,ָארויּב רעד ניא יירה וצ גגיופק |

 רָאנ נּבײלקכױא ראפ נעװעג גיִּב ביא .טסידנוּב א עליפא טריפעגניירא 9

 :גנערטש גיא נטלאה, ֹוצ פא יירד ייּברעד גוא ,רָאפנעמאזוצ נצנאג גפא 9

 .8 רעװאכ רעד גוא כיא / ,וָאנאכעלּפ :נרָאװעג נעגייז נּבילקענסיוא ."טיימ

 רעד נֹופ צעװָארקסיא .נא --! רעמײװ גדייר ?ָאמטּפָא כיז .םעװ םיא גגעװ)

 :כרוד װענא ןיא רעוװאכ רעקיזָאד רעד ..(קָא גופ דילנמימ א ,עיניל רעטסעפ

 :שזו א םעניא נגעק נעמימש טיהרעמ רעסיודג ניק טינ טימ נעגנאגעג

 טייחנדיישראפ-גנוניימ יר * (קֶא גופ דילנטימ א ביוא) צענעשטַאּבארָאנ

 ;גנוניימ א} ָארויב רעד גגעװ עגארפ רעד רעּביא נוַאמראמ גוא רימ גשיווצ-

 טעלא גופ טקנוּפדנאטש םענופ שיטסירעטקאראכ ןיא סָאװ ,טייהנדיישראפ

 רעדָא גנוטלאּפש םוש נײק וצ גנעוושסעדנופ טריפעג םינ טָאה (נקידרעטייוװ

 ,כיז עפ גיילא ,כעלדירפ סעּפע טרילוגער ביז טָאה געיניא רעד ::טקילפנָאק

 23 לויפט נטסערג ניא גרילונער כיז גנעלפ סע יװ ,"נםיוא;נעילימאפ א פא

 :קאדער - רעד ניא .נוא "אד ןקםיאג עיצאזינאגרָא רעד גיא םינָאיניא יד לא

 | ."ארקסיא עיצ

 ,עלעמרָאפ טינ גוא עמייהעג) יד כיוא טרעהעג רָאפנעמאזוצ ּבײהנָא םוצ

 רעד רעּבא *""ארקסיאט עיצאזינאגרָא רעד נופ גנוציז (ביז טייטשראפ

 :ןקעג ביוא .זיא גנוציז יד .רָאפנעמאזוצ גפא גטאדנאמ עריא ננעװ ענאדפ י

 כיא ** .ענאהפ רעד נופ גנוזייפ "רעכעלטניירפשונ , ,רעכעלדירפפ א וצ געמ

 ;קאראכ ראפ טלאה כיא : ?יײװ ,ראפרעד זיולּב גנוציז עקיזָאד יד נכייצראפ

 נָא גיא סעצווָארקסיא יד נופ טעּברא עדאהילַאס יד ,םנששרע ,שישסירעפ

 ?וװצ גיא כיז נצונאּב וצ םולשאּב רעײז ,סנטיײװצ ,גוא ,רָאטנעמאזוצ- ּבייה

 עיצאזינאנהָא רעד נופ טעטירָאטװא נטימ 'נלאפ:טיירטש גיא נוא עקיטפאהלפ

 ,עיצאזינאנרָא:"אחקסיא, רעד נופ רעדילגטימ יד גופ ,רעקיטכיר) "ארקסיא,

 ,כיז טייטשראפ ..,נּבָאה ייברעד ,(רָאפנעמאזוצ נפא געװענייב גענייז עכלעוו

 :םאזראפ עקיזָאד יד נופ נעגנֹומיטשּפָא יד גנוטיידאּב עקידנטכילפראפ נייק

 ?פִא נענײז גטאדנאמ עוויטארעּפמיא, :5א97 רעד יי ,ןטאהעג טיג נעגנול

 צ נפא (געמיטש) גריטָאװ וצ ועיוכעמ זיא נוא נָאק רעדעי ,ייטפאשעג

 :רעשנוא םוש נָא ,גנוגיצרעּביא רעיירפ ,רעכעלנעזרעּפ גייז טיופ רַאפנעמאז

 ,כיא גָאז ,לאלק נקיזָאד םעד --- ,עיצאזינאגרָא זיא'ס רעכלעווא כיז נפראוו

 .וָאנאזָאר .ג .װ זוא ק"ָא נופ דילגטומ רעד --- ?צענעשטָאבארָאנשזוי , רעד *
 - .ד ע ר

 .. .דע ר .דנאב גקֹוזָאד טוצ 40 .קרעמנָא וד עז "7



 5 : ּפ"אדסר רעד נופ רָאפנעמאזוצ 11 נגעוו - גנולייצרעד

 גופ םינ ריש ּבייהנגָא עמאס ניא נוא ,טנעקרענא סעצוװָארקסיא עלא נבָאה

 :אלקָאהּפ כיוה רעציזרָאפ רעד מיא טָאה "ארקסיא, רעד נופ גנוציז רעהעי

 | יב | | ,טרימ
 :תוא טָאה רעכלעװ ,רָאפנעמאזוצ גפא טנעדיצניא רעטשרע רעד -.רעטײװ |

 רעכלעװ נוא ,סעצװָארקסיא יד נשיווצ ערושעק זיא צלא םיג- זא ,טקעדעג

 :עמָאקיגארט רעדָא) עמארד רעלאניפ רעד ראפ ּבײהנָא נא יװ טנידעג טָאה

 םא ."קֶא גטימ טנעדיצניא) רעטמיראּב רעד נעװעג זיא ,(?עיד

 זיא רע .כעלריפסיוא גנלעטשּפָא כיז .נעמ םראד טנעדיצניא נקיזָאד מעד -

 טימ נעװעג נעמונראפ ןזיא רָאפנעמאזצ רעד נעװ ,גאד כָאנ נעמוקענרָאפ
 ;ער רעד נרָאװעג טלדנאהאּפ כָאנ זיא סע נעװ ,גנוריוטיטסנַאק רענעגייא ניײז

 נעגנולשעגנייא ,טנַאזעג וועגא ,טָאה רעכלעוו) רָאפנעמאזוצ מענופ טנעמאלג

 טינ ּבָאה עכלעװ ,נטסידנוּב יד' גופ עיצקורטסּבָא רעד ּבילוצ טייצ עמייא נא
 ;ריזָאמרַאט ...גוויקעּב םינ רעדָא נוויקעּב יידעק ,טייהנגעלעג גייק גזָאלעגכרוד +

 קא נטימ טנעדיצניא מענופ כָאט רעד .(נָאק עמ  סָאװ טימ נוא נָאק עמ ּוו

 בָאנ גמרָאװעגּפָא ,טייז גייא גופ ,טָאה קֶא רעד סָאװ ,נירעד נענאטשאּב זיא

 ,(1 ייאּברָאּכ , עפורג יד) "אֹּברָאּב , נופ טסעטָארּפ םעד רָאפנעמאזוצ) גראפ
 ;עֶג טָאה נוא ,רָאפנעמאזוצ נפא נזָאלוצ יז לָאז עמ ,טרערָאפעג טָאה עכלעוו

 יד נרילָארטנַאקוצכרוד עימימָאק' רעד ניא גפראווּפָא עקיזָאד סָאד טציטש

 גנילצולּפ קָא רעקיּבלעז רעד טָאה ,טײז רערעדנא רעד נופ גוא ,נטאדנאמ

 :ןופאראב טימ ניא טדאל רע ןא ,רָאפנעמאווצ נפא טרעלקרעד

 ףא טנעדיצניא רעקיזָאד רעד כיז טָאה טליּפשענרעדנאנאפ .,גװָאנאזאיר טכער

 | | | !;גפיוא אזא
 ,רָאמנעמאווצ םמענופ געגנוציז יד גּבױהעגנָא ביז נּבַָאה סע רעדייא כָאנו

 רעד נופ דילנפימ א זא ,טלייטעגטימי לעיצנעדיפנַאק װָאפראמ רימ טָאה

 עקיזָאד יד נפורנָא רימָאל) קָא נופ דילגמימ א נוא עיצאזינאגרָא:"ארקסיא,

 עמ זא ,םורעד קא םעניא נייטשאּב נסָאלשאּכ טָאה (א סָא נטימ נָאזרעּפ

 :לעוו * ,נָאזרעּפ גייא רָאּפנעמאזוצ נפא םיטשנגנוטאהאּב א םימ נדאלנייא לָאז

 :יא, גימרעט גטימ יװ ,שרעדנא גריזירעטקאראכ םינ .נָאק גיילא ווָאטראמ עכ

 רעד ןצ געװעג עטיונ טייצ א כעלקריוװ זיא נָאזרעּפ עקיזָאד יד) יירעפיולרעּכ

 :רעּבירא ,םורא נֹכָאװ עכעלטע ניא יײּברעד נוא ,רעטעּפש יידעק ,י"ארקסיא,,

 :עג ניוש כיז טָאה ענעי שטָאכ ,?ָאלעיד עיעשטָאּבאר , נופ טייז רעד פא נױײג
 ביז נּבָאה רימ .(עדירעי רעקידנעטשלופ -נופ עידאטס רעד גיא טלמעד גענופ
 א סָאװ ,גופרעד טכארּבעגפוא עדייּב ,נוָאשראמ טימ מעד נגעו טדערעגכרוד
 :ראפ ,קידנסיװ ,טירש אזא טכאמ "ארקסיא) עיצאזינאגרָא רעד גופ דילגפימ

 .ד ער .ווָאלקעטפ ,ט/ .ןו היד *
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 רעקיזָאד רעד זא ,(א 'כ מעד טנרָאװעג טָאה ווָאטראמ ?ייװ) .כיז טייטש

 רע ןוא גיירא מענַאּפ ניא "ארקסיא, רעד ּפאלק רעטקעריד א זיא טירש

 .עיצאזינאגרָא רעד טימ גפאראּב וצ כיז קימיינ ראפ גגעװטסעדנופ טינ טלאה

 ,,נ?יוַאד רעד רעבָא ,קָא גיא גָאלשרָאפ נייז נגָארטעגנײרא כעלקריװ טָאה א
 ".אכ מענופ טסעטָארּפ נסייה םעד קנאדא נרָאװעג נפרָאװענּפָא זיא גאלשרָאפ

 עימָאנָאיזיפ עקידנרעדנע כיז עצנאג יד טלַאמענסיױא טָאה רעכלעװ ,.ט רעװ

 ,טלמער ניוש טָאה וָאטראמ ןא ,שיטסירעטקאראכ ."רעפיולרעּביא, .מענופ
 / יר פא טקוקענ טינ ,אצ טימ נדיײר עליפא טנָאקענ טינ ,רעטרעװ ענייז טיול

 נופ געװעג רע זיא גפָארטעג יוזא :נעגנווצאּב עכעלנעזרעּפ עטוג עקידרעירפ
 רעדער יד רעטנוא סנקעטש גפראו וצ גנוּבערטש םיא .טירש נקיזָאד םעד
 .עיצקאדער רעד דיירסיוא מעניא טקירדענסיוא כָאנ כיז טָאה '!יארקסיא ,, רעד

 יש נייז אֹּב נרָאװעג געמונעגנָא ןיא סָאװ * ,קָא םעד דאצימ ""ארקסיא,,
 םענילק א רעייז ,סעמע ,נעװעג כעייש ןיא רעכלעוו ,דיירסיוא נא -- עצ

 :ערפוא עקראטש סװָאטראמ נפורעגסיורא רע טָאה נגעוושסעדנופ רעבָא ,לאפ

 בווא נּבעגעגרעּביא רימ טָאה סע עכלעװ ,דנאלסור נופ נעגנוליימימ יד .גנונ

 נעגנאלק גטיירּפשראפ וצ צנעדנעט ס' א פאנזיוװעגנָא כָאנ וצרעד נּבָאה ,ווָאטראמ

 .עשיסור יד נוא עשידנעלסיוא יד סעצוװָארקסיא יד נשיווצ מיכוסכיס ננעװ

 יורטוצמוא נפסערג מעד סעצוװָארקסיא יד אּב נפורעגסיורא טָאה צלא סָאד
 'קִא רעד .טקאפ אזא טקורענרעטנוא כָאנ כיז םָאה ָאד גוא ,וא וצ עײגענעב

 .ט) סָא נופ רעדילנטימ יד ,"אּברַאּב, נופ טסעטַארּפ מעד נּפרָאװעגּפָא טָאה

 :נָאקןצכרוד עיסימָאק רעד גיא גרָאװעג גדאלעגנייא גענייז עכלעװ ,( א נֹוא

 כיוא א נוא) עדייב טגָאזעגסיױרא כיוא ביז נּבָאה ,נטאדנאמ יד גרילָארט

 .גםיוא נטסשירָאגעטאק עמאס נפא ייאּברָאּב= רעד גנעק (!!!ר עט גור ע ד

 ;ופ סיירעּביא נא סייּב ,גנילצולּפ טכאמעג קָא רעד טָאה גגעוושסעדנופ ניא

  םאּב גנוציז א ענייז ,רָאפנעמאזוצ םענופ גנוציז רעקידעירפרעדניא נא רענייא

 .?אראּב א טימ גדא?וצנייא גנוציז רעקיזָאד רעד פא נסָאלשאּב נוא י"רעטצנעפ,;

 :ראפ ,זיא .ט גדאלניא ראפ נעװעג זיא א !נוואנאזאיר םיטשצגנוט
 .?צעזעגמוא רעד גנעװ ייּברעד טרעלקרעד רע נוא- ,ננעק טוילָאסּבא ,כיז םיימש

 אב מעד נגעװ עגאהפ יד יװ ,מעד כָאנ קא נופ סולשאּב אזא נופ טייקכעל

 רָאפנעמאזוצ נופ ,רעלעיצעּפס א ניא רעבירא זיא רַאפנעמאזוצ םענופ דנאמש

 .,ביז .טייטשראפ .נטאדנאמ יד גתילָארטנַאקוצכרוד עיסימָאק ,רעטלייוועגסיוא

 ּבָאה א -- ,טסידנוּב רעד  קֶא נופ רעדילנפימ עשישטָאּבארַאנשזוי יד

 .ברָאװעג געמונעגנא ןיא קָא גופ םולשאּכב רעד נוא ,.ט 'כ םעד נפרָאװעגכרוד
 יישר ריקי יא

 -וצ נפא גארטרָאפ סנינעל גוא טליוצרעד רעכעלרופסווא זוא טקאפ מעד בגעוו *

 .דע ר .709 .ז ,דנאּב :קיזָאד םעניא עז ןעגול רעשידנעלסווא רעד נופ רָאפנעמאז



 1 ּפ"ארסר רעד נופ רָאפנעמאזוצ }| נגעוו גנולייצרעד

 טָאה עכלעוו ,"ארקסיא) עיצקאדער רעד מעד נגעװ םלייטעגטימ טָאה .ט
 ,(לײטנָא םעשטילוסאז גוא םוָאטראמ טימ רָאנ ,דנאטשאּב גלופ ניא טינ)
 סֶא גמימ םמאק ניא נטערטסיורא קימיטשנייא טמיטשאּב ביז טייטשראפ|
 :םיורא כעקטנפע ניוׁשי כיז נּבָאה סעצווָארקסיא כאסא ?ײװ ,רָאפנעמאזוצ נא

 :יזָאד רעד גיא נטער טּפָא גוא ,"אברָאּב, רעד נגעק רָאפנעמאזוצ נפא טגָאזעג

 .בעלגעמוא געװעג ןיא עגארפ רעק

 צ םעד טרעלקרעד (גנוציז רעקידקיטימכָאנ רעד םא) טָאה קָא רעד נעװ = |

 גייז גנעװ טרעלקרעד טייז נײז נופ .9 טָאה ,סולשאּב נייז ננעוו רָאפנעמאז

 גלאפעגנָא ןיא *קֶא נו דילגמימ רעשישטָאבארָאגשזוי רעד .טסעמָארּפ

 רעד ?ייוװ ,(!) נילּפיצסיד יד נכערב ניא םיא קידנקידלושאּב ,,0 פא טלמעד

 ;ראפ .(916!) גקעדוצפוא טינ סָאד רָאפנעמאזוצ נפא טמיטשאּב טָאה קָא
 נטָארטעגסיױרא נעניײז (כיא נוא װָא טר א מ ,ָאנאכעלּפ) רימ זא ,כיז טייטש

 ניא מיא קידנקידפושאּב ,קָא םעד גגעק עיגרענע רעצנאג רעד טימ טלמעד
 תצ מענופ טעפינערעוװס יד נכערּב ניא ,נטאדנאמ עװיטארעּפמיא נלעטשפוא

 ,טייז רעזדנוא םא טלעטשעג כיז טָאה רָאפנעמאזוצ רעד .ז .א .א רָאפנעמאז

 ,עיצװילָאזער א גתרָאװעג נעמונעגנָא ןיא סע ,גרָאװעג טּפאלקעצ ןיא קָא רעד

 :אֹב נפא גקריו וצ טכער סא עיגעלַאק סלא קֶא מאּב ּפָא טמענ עבלעוו

 : | ,רָאפנעמאזוצ םענופ דנאטש
 רע שָאה ,סנטשרע ."קָא נטימ טנעדיצעאא; רעד נעװעג ןיא אזא טָא |

 יורטוצ נשיטילָאּפ םעד סעצװָארקסיא כאסא אב נסירעגרעטנורא קיטליגדנע
 טינ רע טָאה ,סנטײװצ ,(.ט וצ יורטוצ מעד טקיטסעפראפ טָאה נוא) א וצ

 יד כָאנ ןיא סע קידלקאוו יו ,כעלרעּפמיישאּב גזי װאּב כיוא רָאנ ,נזיוורעד רַא;

 כיא טלָאװ ,נשירקסיא:יכרא ,נלארטנעצ אזא  ניא עליפא גנוטכיר עשירקסיא

 ;נוַּב םעד צוכא זא ,רָאלק גרָאװעג זיא סע .קֶא רעד יװ ,טלאטשנא ,פגָאזע

 :אב רעייז טימ סעצנעשטָאּבַארָאנשזוי (1 גאראפ קָא ניא כָאנ גענייז ,טסיד

 ;םיא נײז וצ כיז געמעש עכלעװ ,"סעצװַָארקסיא, (2 ;קיטילָאּפ רערעדנוז

 .ביז נעמעש סָאװ ,סעצװָארקסיא (8) זײ חל יי ט רָאנ גוא ** ,"סעצווָארק
 :ײטסיוא כיז טלָאװעג גּבָאה סעצנעשטַאּבארָאנשזוי יד נעװ *** ,ראפרעד םיִנ

 מעד כעיוקימ (כיז טייטשראפ ,טאווירּפ) "ארקסיא; עיצקאדער רעד טימ געג
 ליטכיװרעײזזיא סָאד ,א 'כ רעד -- טנעדיצניא גקירעיורט גקיזָאד

 מוש ניק ט?למעד טקירדעגסיוא םינ טא ה , נקרעמאּב וצ

 .דע ר .גווועל .או עו זיא "קִא נופ דיל מו רעשישמָאבארָאנשווי , רעד *

 .דע ר .עװַארדנאסקעלא .ט עו נגעו בוז טדער סע **
 .לע ד .ווָאקוסארק .א .ֹּפ טנוומעג טרעוו .ָאד יײ*
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 ,ייטעגסיוא ביז עיצקאדרער יד טָאה -- ,כיז נענײטוצ סיו אריק ע ש יי ב
 זא ,סעצנעשמַאבארָאנשזוו יד טגָאזעג נפֶא ביא ּבָאה יײּברעד ,ײז טימ טענ

 ןשופיִלָאְּמ נסיורג גקיזָאד' מעד טקעדעגפוא קיטליגדנע טָאה רָאפנעמאזוצ רער

 עכלעװ ,סעצװַארקסיא כאסא גתפ ײטראּפ רעד גיא םייהנזעוונָא יד :טקאפ

 :עצפא טעשָאּפ ,קויפ נעניײז עכלעו גוא ,סעצווָארקסיא נייז וצ כיז נעמעש

 .גװָאגאזאיר נדאלנייא יװ ,לציּפש גימ אזא נָאטוצּפָא ,י"ארקסיא ,,- רעד סעכָאל
 ניא עדער סא כָאנ ,קיטש עקיזָאד יד טכארּבעגפוא יוזא כימ טָאה א דאצימ

 .ןפנעמאזוצ נפא כעלטנפע ּבָאה כיא ןא ,"אּברָאְּבי רעד נגעק עיסימָאק רעד

 | ,גסערגנָאק עשידנעלסיוא פא נעװעג גענייז סָאװ ,מירייואכ, :טגָאזעג רָאפ

 ןיד םיורֲא קידנעטש גטרָאד נפור סע גנוגעדפוא מערוטש א ראפ סָאװ ,נסייוו

 נא רָאפנעמאזוצ נפא נוא םנייא סעיסימָאק יד ניא גדייר עכלעװ ,נשטנעמ
 =ידנֹוּב יד ראפ טאהעג עריומ נּבָאה עכלעוו ,"סעצווָארקסיא; עניוזא ."שרעד

 ר ַא ג,.גוא ,ייארקסיאע רעד נופ עטמיטשאּכ, נענײז ײז זא ,""נפרווורָאפ,, עש
 .רעה גנעק כעלציּפש עשיטילָא פ נָאטעגּפָא ײז נּבָאה ר א פר ע ד

 ,בוז וצ יורטוצ גייק גפורסיורא ,כיז טייטשראפ ,טנָאקעג טיג גּבָאה ,"ארקסיא,

 :עגמיוא זיא !| וצ סעצוװַארקסיא יד נופ יורטוצמוא רעניימעגלא רעד

 עֶגומוצסיוא כיז וּורֹּפ סװָאטראמ נעװ ,סָאמ רעלאסָאלָאק א גיא נסקָאװ |
 ץס }א ,גײז ננעװ גנורעלקרעד סא וצ טכארּבעג טָאה 1{ טימ
 .ןסעדו גמ !!"ארקסיא, עיצַאזינאגרָא רעד גופ טירטסיורא

 יִצאזיִנֲאהָא רעד ניא רעּבירא א גנעװ "נעיניא, רעד םייג נָא טנעמָאמ

 אזא נופ נעװעג טכארּבעגפוא גענייז סע רעדילנפימ סעמעװ ,,"ארקכיא,

 עד גנעװ געגנוציז ריפ טאהעג טָאה עיצאזינאגרָא יד נוא ,טירטסיורא
 לָאג) וֹּב נענייז ,עשצעל יד סהעדנוזאּב ,נעגנוציז עקיזָאד יד .עגארפ רעקיזָאד

 ?גיא גמוטלאפש יד טמערופעגסיוא קימליגדנע כיז טָאה יז םא ?ײװ ,קימכיװ

 | גגעו כעלכאזטּפיוה עגארפ רעד| רעביא סעצוװָארקסיא יד גשיװצ קינײװ

 | ,קצ גופ דנאטשאּב מעד

 עווירּפ) עקיזָאד יד גנעו גלייצרעד וצ .גייגרעּביא לעװ כיא רעדייא ,רָאנ

 ךעד גופ געגנוציז (לָאמאכָאנ רעּבא כיא רעזאכ ,עלעמרָאּפ טינ גוא עט !

 נעמאזוצ מענופ טעּברא , רעד גגעוו:.גנָאז כיא לעװ .,"ארקסיא, עיצאזינאנרָא

 נופ ניז מעניא ,ראדילָאס נעגנאגעג ?ײװרעד זיא טעּברא עקיזָאד יד .רָאפ

 גטשרע םעד ננעװ יא ,סעצװָארקסיא עלא גופ גנוטערטסיורא רעכעלטייהנייא

 .גנֶעוו יא ,(ייטראּפ רעד ניא 'ידנוּב, מענופ שרֶא סָאד) רעדײט:גָאפ םענופ טקנוּפ

 : םענופ גנוקיטעטשאּב) גטירד מעד נגעװ יא ,(מארגָארּפ יד) גטייווצ מעד

 גד

 וצ

 רעכיזעג טָאה סעצװָארקסיא יד נופ טייקימיטשנייא יד .(ייטראּפ רעד גופ

 פי ו ,טייהרעמ עטקאּפמָאק א) רֶצ ָאפנעמאזוצ גפא טייהרעמ עטפעהאּב עסיורג א
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 ּוד נּבָאה ייבהעד ,(!גנורעיודאּב טימ טקירדעגסיוא כיז גּבָאה סעצװַאדנוּב יד

 כיואי סעצנעשטָאּבארַאנשזי יד נוא ("ּפמוז , רעד רעדָא) ?"ענעדייששנא:טינ

 :םינ רעלופ רעַײז טימ נטייקיגײלק גיא טקעלּפטנא כיז לָאמ גײא טינ ָאד
 עשירקסיא נצנאגניאפשינ יד נופ גנוריּפורג עשיטילָאּפ יד .םייקיטפאהדנאטש
 .רעמ נוא רעמ צלא נרָאװעג רָאלק ןיא רַאפנעמאזוצ מענופ נטנעמעלע

 פא ."ארקסיא , עיצאזינאגרַא רעד נֹופ געגנוציז יד ןצ םוא כיז רעק כיא

 ,נעגנורעלקרעד א אב נטעּב וצ גרָאװעג נסָאלשאּב זיא גנוציז רעמפשרע רעד

 :אֹּב א ראפ סָאװ ניא ,גזייוװצנָא טייקכעלגעמ יד 'א גקיזָאד מעד קידנּבעג

 :םיֹוא ריא טימ ביז ליװ ,א ,רע ""ארקסיאק עיצאזינאגרָא רעד גופ דנאטש
 רעד נוס גנולעפש אזא גגעק טריטכעפַארּפ שירַאנעטאל ּבָאה ביא .,געגיײט

 יױרטוצמוא םעד גגעװ) עגארפ עשיטילָאּפ יד גלײטוצּפָא קידנרעדַאפ ,עגאהפ

 רעשיטילַאּפ גיא רָאפנעמאזוצ םענעּבעגעג נפא א וצ סעצװָארקסיא יד נופ

 ;ןצסיוא םא עיסימָאק א נעמיטשאּב) עגארפ עכעלגעזרעּפ יד גוא (טכיזניה

 :ז רעטייװצ רעד פא ..(גנוריפוא רעקידעמושעמ ס א נופ סעּביס ,יד נשרָאּפ

 .אה ,,ט נָא געגנורעלקרעד נּבעג ?יװ בא ןא ,גרָאװעג טרירעטער זיא גנוצ

 .מ גנעװ בעלנעזרעּפ טינרָאג נדייר וצ טינ ,סע טסייה ,עיידעּב טָאה א מאנ

 גיא געמענ וצ ?ייטנָא כיז קידגגָאזּפָא ,טריטסעטָארּפ לָאמ גטייווצ א ּבָאה כיא

 טקיטייזאּב עיצאזינאנרָא רעד גופ דילגטימ גייק טינ געװ ,כיז נענַײטסױא אזא
 ףיא ;מיא ננעװ טינ גנעװשסעדמופ קידנדײר ,דילנטימ א ענער א פא עליפא

 רעד טינ א סָאװ ,שטאּפ א נוא ?יּפש עקידריװמוא גא גירעד נעזעג בָאה

 וא ,ליפיזא םא עליפא עיצאזינאגהָא רעד טינ טיורפעג 18 :עיצאזינאגרָא
 עד ראפ נעגנוגנידאּב יד נעמיטשאּב ןצ טײקכעלגעמ יד נּבעג ריא לָאז רע

 :עלקרער, ס' א נעמוקעגרָאפ ןיא גמוציז רעטירד רעד פא !כיז גענַײטסיױא

 נָא טײהרעמ יִד טקירירפאב טיג טָאה עמלעװ ,גנורעלקרעד א ,"גנור
 נלופ מאב נעמוקעגרָאפ זיא גנוציז עטרעפ ידו .גנורעלקרעד רעד גופ רעמענלייט
 ןיא גנוציז רעקיזָאד רעד ראפ רעּבָא ,סעצװָארקסיא עלא גופ דנאטשאּב

 ,רָאפנעמאזוצ פא גדָאזיּפע עקיטכיװ ייד א געמוקעגרַאפ

 ;בײלגנכארּפש , רעד טימ דָאזיּפע מעד נענעכייצראפ וצ טניול ,סנטשרע

 נגעװ ,מארגָארּפ יד נעמענַא גנעװ טלדנאהעג ביז טָאה סע ."גנוקיטכעראּב

 עייגענעּב פייקשקיטכעראּבכײלנ גוא טײקבײלג גופ גנורעדָאפ יד גרילומרָאפ
 נָא נוא טלדנאהאּב ןיא מארגָארּפ רעד נופ טקנוּפ רעדעי) *? .נכאהּפש יד

 ?ייווצראפ א טכאמענ ָאד נּבָאה גשסירנוּב יד ,רעדנוזאּב גרָאװעג נעמונעג

 רעד טול ,רָאפנעמאוצ םסענופ '/ג טינג ריש תוא עיצקודטסּבָא עמלפ

 :ןײא ָאד כיז טָאה נטסידנוּב יד .(!מארגָארּפ רעד םא קעװא זיא ,םיצ

 א אּב קידנעגנערּכניירא ,סעצװארקסיא נעײר יד נָאט לקאו א נבעגעג
 49 1 גינעל
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 :ביילענכארּפש, נײק טינ ליװ "ארקסיא) יד ןא ,קנארעג מעד נרעיײז ?ייט

 . ?םיא} עיצקאדער יד טָאה שיטקאפ נעװ ,טייצרעדניא -- ,"גנוקיטכעראּב

 =םוא ,גנוניימ ריא טיול ,עשיצארעמא ,עקיזָאד יד ןיולּב טלָאװעג םינ "ארק

 א נעמוקעגסיורא זיא םמאק רעד .גנורילומרָאפ עקירעּביא גוא עטרעּפמולעג
 ,.טפלעה רעד סא טלױטעצ כיז טָאה רָאפנעמאזוצ רעד ,רעטלפייווצראפ

 םא :(נטלאהעגּפָא כיז גּבָאה עקינײיא) ;ןטפלעה עכײלג ײװצ םא-
 נעװעג ןוא ("ארקסיא} עיצקאדער רעד נופגוא) יאהקסיא, רעד גופ טייז רעד

  :יזא טקנוּפ גוא ,(יונעג טינ קנעדעג כיא ,29--28 רעשפע) נעמיטש 23 אּב

 ,עיסימָאק א ניא נּבענּפָא ,נגיילּפְא נעמוקענסיוא ןיא עגארפ יד .ננעק ?יפ

 נָא טָאה רָאפנעמאזוצ רעצנאגנ רעד סָאװ ,עלומרָאֿפ א נענופעג טָאה עכלעוו

 :יטכעראבכײלג:גכארּפש רעד טימ טנעדיצניא רעד .קימיטשנייא נעמונענ

 לָאמ א בָאג נוא כָאנ טקעדעגפוא טָאה רע סָאװ ,טימרעד קיטכיװ ןיא גנוק

 יד קיטלינרנע טקערענפוא טָאה רע  ,םזירקסיא םענוֿפ טייקידלקאוו י

 ּבָאה כיא ּביױא ,טלמעד דָארג סָאװ) ענעדיישטנא:טיג יד נופ כיוא םיויקידלקאוו

 ײז נּבָאה רעדײכ סװָאטראמ נופ סעצוװָארקסיא יד דָארנ גוא ,טינ סעָאט ניק

 יז עכלעװ ,סעצנעשטָאּבארַאנשזוי יד נופ נוא (+! ּפ מוז נפורעגנָא גיי 5 א

 :אלפעצ כיז נּבָאה גטפאשנדייל יד ."ארקסיא) רעד גנעק נעװעג עלא נענ

 סעצנעשטָאבַארָאנשזי יד גנעק .רעטרעװ עפר אש נוא ,כעלקערש טרעק

 :נוזואּב ,סעצװָארקסיא יד דאצימ ?ָאצ א נָא נרָאװעג נפרָאװעג גענייז
 * םעצוװָאטראמ יד גופ "רעדיל ניא .סע צװַאטר אמ יד דא צימ םר ע ד

 :עּב םעצנעשטַאּבַארַאנשזוי יד טימ ?אדנאקס א וצ געגנאגרעד טינ ריש ןיא

 םורעד) גנוציז יד געיינאּב טְלמעֶד טלײעג ּבָאה כיא נוא ,סײרעּביא גא סאשנ

 .(געלשעג א ראפ טאהעג עריומ טָאה רעכלעװ ,וָאנאכעלּפ גענאטשאּב ןיא
 :ףאהדנאמש עמאס ,עקיזָאר יד נופ כיוא זא ,נענעכייצראפ וצ זיא קיטכיװ

 ,סעצװָארקסיא יד .ה .ד) סעצװָאפראמ יד נענײז סעצווַארקסיא 23 ,עקיט

 .טייהרעדנימ רעד ניא נעוװעג , (נװָאפראמ כָאנ קעווא כָאנרעד נענייז סָאװ

 םענופ םארגאראפ גטשרע םעד ראפ םמאק רעד זיא -- דָאזיּפע רעטייווצ א

 רעד נופ טקנוּפ רעטפניפ רעד נעװעג ניוש ןיא סָאד ."טוטאטס:ייטראפ,

 עג געמונעגנָא ןיא סע) .רָאפנעמאזוצ םָאק םוצ טנעָאנ 1 ,גנונעררָאגָאט

 נטױל !*' ;םזיטארעדעפ גגעק עיצוילָאזער א ,טקנוּפ גטשרע נטױל ,גרָאװ
 נומ גנונעקרענא יד --- טקנֹוּפ גפירד נטיול ;מארגַארּפ יד --- טקנוּפ נטייווצ -

 +יז טקנוּפ גטרעפ נטיול .** ,נאגרָא:ייטראּפ נלארטנעצ גראפ ""ארקסיא, רעד

 יד ע ר

 ןפעגופ גנונעדרָא-גָאט רעד נוא זא ,גווא גוא

 גוא קֶא נוא ,גארטרָאפ גוומ טיופ ,נרָאו
 ָאה וצ קוטכיוו רעיוז זיא סע א+

 ועג געמונעגנָא זויא סָאװ ,רָאפנעמאזוצ

 וקצָארמ .ד . נגעוו ביז טדער סע *
 נב
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 גוא ,-ערעײז ?ייפ א ,"גנארטרָאפ .עשיטאנעלעד גרָאװעג טרעהעגסיוא נענ)

 רָאלק זיא סע ליײװ ,עיסימָאק א גיא גרָאװעג גּבעגעגּפָא זןיא רעקירעּביא רעד

 ;םלעג יד) טייצ ניק טינ ניֹוש טּביילּבראפ רָאפנעמאזוצ .מאּב זא ,גרָאװעג
 .(גרָאװעג טּפעשעגסיױוא גענייז טפארק עכעלנעזרעּפ יד .נוא נעלטימ

 :יא .דילגטימ:ײטראּפ פירנאּב מעד טריניפעד טוטאטס מענופ 1 .ּפ רעד

 ןופ דילנפימ א ראפ, :אזא נעװעג עיציניפעד עקיזָאד יד ןיא טקעיָארּפ ניימ

 טציטש גוא טארגָארּפ ריא טנעקרענא סָאװ ,רערעדעי ביז טנכער ּפאדסר רעד
 5ײ פב ָא גכעלנעזרעּפ טימ יס ,נעלטימ עלעירעטאמ טימ ייס ייטהאּפ יד
 יז וָאפראמ ."סעיצאזינאגרָאייטראּפ יד גֹופ רעניײיא ניא

 :ןגָאז וצ סגײלעגרָאפ רעטרעװ ענעכָארטשעגרעטנוא יד טָאטשנָא טָאה רעד

 ןופ גנוריפנָא נוא ?ָאוטנָאק גרעטנוא טעּבוא טימ
 גנורילומרָאפ גײמ ראפ .סעיצאזינאגדַאישראּפ יד נגופ רענײ א

 ;ילנמימ:עיצקאדער עקירעביא יד --- סװָאפראמ ראפ ,וװָאנאכעלּפ געוװעג זיא
 :רעד נּבָאה רימ .(דָארלעסקא רָאפנעמאזוצ גפא טדערעג טָאה ייז ראפ) רעד

 ידעק ,דילנטימ:ייטראפ םירנאּב מעד נרעלעמש ראפ ןזומ עמ זא ,גזִיװ
 מעד נקיפייזאּב יידעק ,גרעדױלּפ סָאװ ,יד גופ ,נטעּברא סָאװ ,יד נלײטּפָא

 :עגמוא אזא גוא ?אדנאקס אזא גקיטייזאּב יידעק ,סָאאכ נלענָאיצאזינאגרַא
 ןופ געיטשאּב עכלעװ ,סעיצאזינאנרָא גייז גענָאק גלָאז םע ןא ,טײקטרעּפמוק
 יו .א .א סעיצאזינאגרָא:ייטראּפ ניק טינ נענייז יז רעּבָא ,רעדילגמימ:ייטראּפ
 שרערעג טָאה נוא ייטראּפ יד גרעט ײרּבר אפ ראפ נעװעג זיא וָאפראמ

 יוװצ נענאמשעג נעניז הָאפנעמאווצ םטענופ גרַאװעג טקוטעטש אב
 "אב יד רעדָא ווטראפ רעד נופ ָאצ א נופ גנופאשאב וד , .8 .ּפ :נטקנוּפ ערעדנוזאב

 נעוו ."נטלאטשנא-ווטראפ עלארטנעצ גופ נלאו , .24 .ּפ גוא "נכלעזא נופ גנוקיטעטש
 ,נקיטעטשאב רימ נעמעװ ,(8 טקנוּפ נטיול) טגערפעג טָאה צעלעידעשטָאבאר ווא
 :עג רוָאטראמ טָאה !עלופא טונ רומ גסווו עיצקאדער יד ?סָאװ וצ ,לּפעק סָאר

 רעד נופ גנוטכיר יוד טקויטעטשאב טרעוװ סע וא ,טרעלקרעד נוא טרָאװ א נעמונ

 רעד בנופ דנאטשאב רעד זא ,דנאטשאב-נענַאזרעּפ םענופ קיגנעהּפָאמוא ,"ארקסוא,

 וד גופ נלאװ וד ליוװ ,גסָאלשאבסוורָאפ םינ נטולכאל טימרעד טרעוװו .עוצקאדער

 ץוימארעפמוא ולרעלא גוא ,94 טקנוּפ נטוול רָאפ נעיימש נטלאטשנא עלארטנעצ
 .טפאשעגּפָא נענווז נטאדנאמ

 ופ גנוטלאפש רעד זו ב ,8 .ּפ נטוול) סװָאטראמ רעטרעוו עקיזָאד יד

 | .קיטכיו רעווז נוא רעייז נענייז (סעצװ ָארק סי א יד
 -י בע ה7 א רעזדננא םימ טמיטשעג קידנעטשלופ טָאה גנורעלקרעד סווַאמראמ

 ..רעדיוסגגָאט םענופ 24 בוא 8 .ּפ .ּפ וד נופ גנוטוודאב וד גווטשראפ מ עג

 טצונאב ץלופא לָאמ נווא טינ סעדער יד נוא ווָאמראמ טָאה טקנופ נט-8 נכַאנ

 טיצקאדער רעד נופ רעדולגטימ ענג עז עו ע ג וד :קורדסווא מעד רָאפנעמאזוצ גפא

 .ארקסוא,

 א
= 



 טו

 ּפ"אדסר רעד ניא גנוטלאּפש יד נוא רַאפנעמאזוצ רעטייווצ רעד ,ןז ךדג

 ענעמוװשעצ א עטיירּב א טרעדָאפ עכלעװ ,גנוגעוואב:נכאלק רעטיירּב א גגעוו

 סװַאטראמ העגנעהנָא עלא טאמיק זא ,זָאירוק א זיא'ס .וו .א.א  עיצאזינאגרַא

 ןעֶמ פראה סָאװ, פא ,נעגנויױשנָא ערעייז נקידייטראפ וצ ,נפוראפ כיז נּבָאה

 ,קידנזייוװנָא ,גווָאטראמ נגעק גטָארטעגסױרא סייה זיא ווָאנאכעלּפ * !*?נָאמ

 ,נטסינוטרָאּפָא יד ראפ גריפ יד טנפע גנורילומרָאפ עשיטסיסערַָאשז נייז זא

 :אזינאגרֶא רעד רעסיוא נוא ייטראפ רעד ניא ענאל אזא רָאנ נראג עכלעוו

 ניא טייטאמ -- טגָאזעג כיא ּבָאה -- "גנוריפנַא נוא לָארטנַאק רעטנוא,, .עיצ
 לָארטנָאק םוש נָא !יװ רעקינײװ טינ גוא רעמ טינ טייקכעלקריוו רעד
 :גכָאציגנ א גטלאהעגּפָא ָאד טָאה ווָאטראמ .גנוריפנא םוש נָא נוא

 רעדָא 28 גגעק נעמיטש 28 אּב טייהרעמ א טימ) נרָאװעג געמונעגנַא זיא סע

 קג אד א ,גנורילומרָאפ- נייז 17? (יונעג טינ קנעדעג כיא ,גימ מעד נופ סעּפע
 נאראפ זיא סע וװ .טּפאכעג םעקייט ,כיז טייטשראפ ,טָאה רעכלעװ ,דנוּב מעד
 סָאװ} טריפעגכרוד נעמיטש םניפ ענײז עלא טימ טָאה נוא ,לטלעּפש א

 ;קאמ יוזא טָאה ?ָאלעיד עיעשטָאבאר, נופ טאנעלעד רעד) "רענרע סעּפע
 מעד נגעװ נטיירטש עסייה יד 1 (!נווָאטראמ ראפ מוטָאװ גייז טריוװיטָאמ

 רָאלק לָאמאכָאנ נבָאה גנוריטַאלאּב יד נוא טוטאטס מענופ 1 פארגאראפ

 כעלרעּפמײשאּב ןוא רָאפנעמאזוצ נפא גנוריּפורג עשיטילַאּפ ; יד טכאמעג

 ם עד נסילש אּב נענָאק ?ָאלעיד עיעשטָאּכאר, -- דנוּב רעד זא ,גזיוװאּב

 סעצװָארקסיא טיײהרעדנימ יד קידנצישש ,סופשאּב רעדיװסעי גפ ?ריונ

 | | .טייהרעמ רעד גנעק
 ;אטס מענופ 1 פארגאראּפ גופ גנוריטַאלאּב רעד גוא נסיירטש יד כָאנ

 ;םיא,, עיצאזינאגרָא רעד נופ גנוציז (עט:4) עט צעל יד נעמוקעגרָאּפ זיא .טופ

 ונארפ רעד גיא סעצװָארקסיא יד נשיווצ טייהנריישראפ:גנוניימ יד ,"ארק

 ;עא גהָאװעג רָאלק .גיוש ןיא קצ נופ דנאטשאּכ נכעלנעזרעּפ נגעוו

 גענייז ענייא :נעײר עיעײז גיא גנוטלאּפש א נפורעגסיורא טָאה נוא נצנאג

 .יגאנֹרָא יד גזָאלעגרעדנאנאפ טָאה עמ ?ייוװ) קצ גשירקסיא נא ראפ געװעג

 רעד ּבילוצ גוא "טעּברא רעד גופ גנויירפאב, עּפודג יד נוא "ארקסיא, עיצאז

 ראפ --- ערעדנא ,(טעּברא עשירקסיא יד פָאס גזיּב גריפרעד וצ טייקיטיינ
 :םיא נופ גנורילאװערּפ רעד ראפ נוא סעצנעששָאּבַארַאנשזוי כיוא נזָאלרעד

 שירָאגעטאק געװעג נענַײז ענײא ."עיניל רעשיגאזגיזע רעד גופ טסעצװָארק

 גורַּפ כיִז לָאס נפצעק מוצ יידעק .ראפ ערעדנא יד ,רוטאדידנאק ס'!* נגעק

 גנולמאזראפ עקיזָאד יד נּבילקענפיוננצ עקאט גנעמ טָאה ,נדיירפיונוצ

 :עג ביז נּבָאה ייּברעד ,עיצאזינאגרָא:"?ארקסיא , רעד נופ רעדילגטימ) 16 נופ

 .ד ע ר .491 .ז ,דנאּב :קווָאד םָעד .ז *



 173 ּפ"אדסר רעד נופ רָאפנעמאזוצ 1/ נגעוו גנולייצרעד

 טָאה גנומיטשּפָא יד .(נעמיטש:גנוטאראּב יד כיוא ,רעּביא כיא רעזאכ ,טנכער
 עקירעּביא יד ,4 -- ראפ ,נעמיטש 9--- א גנעק :נטאטלוזער עניוזא גּבעגעג
 ;טסעדנופ קידנלעװ טינ ,טײהרעמ יד טָאה כָאנרעד .נטלאהעגּפָא כיז גבָאה

 נופ לטעצ:מעלָאש א טגיילעגרָאפ ,טייחרעדנימ רעד טימ עמָאכלימ גייק גגעוו
 רעד ראפ רענעשטנוװעג א) צעינעשטָאּבארָאנשזוי 1 רעפנורעד ,נָאזרעּפ 9

 יא יד ,טייהרעדנימ רעד גופ דילנטיס רעשירעפמעק נייא נוא (טייחרעדנימ

 ---קיטכיוװ ןיא םָאד---יײיז גופ) ענעטלאהעגמיוא םעצוװָארקסיא רעדיװ עקירעּב
 עמאס םוצ טשרע טכעפעג;רָאפנעמאזוצ םעניא נעמונעגלייטנא רענייא טָאה

 ;נָא םינ נּבָאה נעײווצ נוא ,סעינּפ נָא כעלטנגיא געוועג זיא נוא ,מענייז טָאס

 רעכעלנעזרעּפ רעד ניא נענייז גוא נצנאגניא נטכעפעג יד גיא נעמונעגלייט

 :םֹוא כיז גּבָאה ?טעצ נקיזָאד מעד ראפ ,(סעינּפ נָא טוילָאסבא נעוװעג ענארפ

 נרָאװעג ןיא'ס גוא רעניא כָאנ נעמוקעגוצ ןיא כָאנרעד) טנעה 10 נּבױהעג

 !נטלאהעגּפָא ביִז נּבָאה עקירעּביא יד ,(!װָאטראמ גנייא רָאנ) 1 --- גגעק 1

 מעד כָאנ .וװָא טר אמ נסירעגּפָארא .,סע טסייה ,טָאה ?טעצ:מעלָאש מער

 מענעי גופ גוא מעד נופ געקטעצ:"טכאלשמ יווצ כָאנ טריטָאװ ביז גּבָאה
 10 .נןעמיטש טייהרעדנימ א ןיױולב נּבילקעגפיונוצ נּבָאה עדייּב רעּבָא ,דאצ

 .עיצאזינאגרַא:"ארקסיא , רעד נופ גנולמאזראפ רעטצעל רעד פא ,ָאזלא |

 רעד ניא נבילּבעג גננארפ עדײּב ניא סעצוװַאטראמ יד נענייז

 נעװ ,עמַאכלימ א טרעלקרעד יז נּבָאה נגעװטסעדנופ נוא ,ט יי הר עד נימ

 * (רעציזרַאפ רעד רעדָא רעקידסעינּפנָא נא) טייהרעמ רעד נופ דילגמימ גייא

 ויגרּפ גטצעל םעד גכאמ וצ  ײדעק ,גנולמאזראפ רעד כָאנ ייז וצ קעווא זיא

 .כיילגסיוא נא נופ

 ;ע ביז גוא רערָאלק א נעװעג ןיא סעצװָאטראמ יד נו נּבשזעכ רעד

 טציטשעג ,קעפַאס נָא ,נטלָאװ סעצלעידעשטָאּכאר נוא סעצווָאדנוּב יד : רע ר
 יד נופ שעדיוכ גראפ ?ײװ ,עיניֿפ רעשיגאזגיז רעד נופ ?טעצ א

 :גןעזרעּפ עלא ,גרָאװעג רָאלק יוזא ננארפ עלא נענײז געגנוציז=רָאפנעמאזוצ
 :רָאפנעמאוצ נ"ײא גײק ראפ ןזא ,טנכייצאּפ יוזא כיז נּבָאה גטייקכעל

 ףעסעּב ןיא סָאװ :נּביילקוצסיוא ימ גייק טפאשראפ טינ טלָאװ דילנטימ

 עיעשטָאּבאר ,-- דנוּב גראפ גוא .רענעלק ןיא גוײּב יד ָגופ סעכלעװ רעָא

 :געלק סָאד געװעג ,כיז טייטשראפ ,סעצװָארקסיא עשיגאזניז יד גענייז אלע
 .גיײז יוזא קידנעמש נלעוװ נוא זייּב עמ

 ;דנע ְכיִז -געניי סעצווָארקסיא יד געװ ,16 יד גופ גנולמאזראפ רעד כַאנ
 ןּבייה ,נרָאװעג טרעלקרעד זיא יז נשיװצ עמָאכלימ יד גוא געגנאגעצ קיטלינ

 .ד ע ר .("ווָאבעלג,) וָאקפָאנ .א .וו -- *



 ּפ"אדסר רעד ניא גנוטלאפש יד נוא רָאפנעמאזוצ רעטייווצ רעד ,ןַ 4

 ביז טָאה סע עכלעװ פא ,נעײטראּפ ײוװצ יד נופ .געגנולמאזחאפ י יד גָא כיז

 :עגעגאּב עלעיציפָא ניק טינ ,עטאווירּפ ,ה .ד ,רָאפנעמאזוצ רעד נטלָאּפשעצ

 רענעטלאהעגסיוא רעד נופ סעצװָארקסיא יד .עקידנעקנעדכיײלג עלא גופ גשינ

 רעד ,(16 נופ 9) 9 לָאצ א ניא נּביילקפיונוצ עליכטאכעל כיז נגעלפ עיניל

 גוא ,נעמיטש עקידנסילשאּב יד קידנלײצ ,24 טצעלוצ ,19 כָאנ

 ,טימרעד טרע?קרעד כיז טָאה סקּוװ רעכיג אזא גענָאזרעּפנײק םינ

 נעלטעצ יד נוא .נריסרוק טּביױהעגנָא ניוש נּבָאה קצ גופ נעלטעצ יד סָאװ
 ?וָארקסיא טייהרעמ עלאסָאלָאק יד .נסױטשענּפָא נּכָאה סעצװָאפראמ יד .נופ

 ,נטאדידנאק יד :ענעכָארקעצ נעלטעצ סלא ,שירָאנעטאק נוא לָאמאטימ םעצ

 ;נעמאזוצ נפא טרידנעמָאקעראפ כיז גּבָאה ,טריפעגכרוד טָאה ווָאטראמ סָאװ

 ,טייקנטלאהעגסיוא טינ ,כיז נעיירד) טייז רעװיטאגענ רעד נופ טוילָאסּבא רַאפ

 :םוא סָאד טָאה ,סנטייװצ ;סנמשרע ןיא סָאד ,(.וו .א .א טייקשיטקאטמוא

 :רָא רעד ניא נעמוקעגרָאפ ןיא סע סָאװ ,סָאד סעצווָארקסיא יד ראפ .נרעלק

 גופ טייז רעד פא גלאפ עסאמ רעד ניֵא' ײז גגיוצעגוצ ,!"ארקסיא,, עיצאזינאג -

 ילָאַּפ עטמיטשאּב א גטקאהסיוא גענעק טינ סװָאטראמ נוא ,טייהרעמ רעד

 ביז נּבָאה רעבירעד .נרעדעי נוא נעמעלא ראפ גרָאװעג רַאלק זיא עיניק עשיט

 :םיא רענעפלאהעטסיוא רעד פא לענש גוא כיילג גטפָאהאּב נעמיטש 24 יד

 רעד גיא גניליירד מענופ נלאוו יד םא ,קצ נופ ?טעצ נפא ,קיטקאט רעשירק

 :עצ נוא עקיייפטעּכרא טינ ,עטקא סָאד נקימעטשאב טָאטשנָא) עיצקאדער

 .(לסקעז ענעמּוװַש
 .?אטס םעד נעלדנאהאּב טקירנעראפ םייצ רעד ניא טָאה רָאפנעמאזוצ רעד

 .ןיא טינ עליפא נוא) לָאמאכָאנ .ּפמָאק גוא וװָאטראמ נּבָאה ייּברעד ,טוט

 רעד א3 סעצװָארקסיא טיײהרעמ יד טניז אּב (לָאֵמ עכעלטע רָאנ ,לָאמ

 עיעשטָאּבאר, -+ דֹנֹוּב מענופ גנוקריװטימ רעלעדײא

 סרעטגעצ יד גיא עיצאצּפָאָאק נגעװ ענארפ רעד גיא ,?שָאמעֿל --- *ַא 5 עי ד

 ס וָא שר אמ גניא נסָאלשאּב רָאפנעמאזוצ רעד טָאה ענארפ עקיזָאד יד)

 136 ,(ט ס יי ג

 רעצנאג רעֶד זיא ,טוטאטס מעד גכאמ עץלאק .עקיזָאדו סָאר פא טקוקעג טינ

 נא םעצוװָארקסיא עלאנופ נרָאװעג נעמונעגנָא ,נעמונעג .גצנאגניא ,טוטאטס

 ירא נעמ ןיא טוטאטס םמעניימעגלא גכָאנ רעּבָא .רָאפנעמאזוצ נצנאג םענופ

 :רעּביא נא טימ טָאה רָאפנעמאזוצ רעד נוא ,טושאטס סרדנוּב מֹוצ רעּב

 וצ) גָאלשרָאפ סדנוּב םעד גפרָאװענּפָא נעמיטש םייהרעמ רעקידנגעװ

 :שירי םָענוּפ רעײטשרָאפ נקיצניײ א םעד ראפ 'ידנוּב, םעד נענעקרענא

 ביז טָאה גיילא רענייא דנוּב רעה ,כיז טכאר ,(ייטראּפ רעד ניא טאיראפעלַארּפ

 יד נענײז טלמעד .רָאפנעמאזוצ גצנאג םעד נגעק טאמיק טלעטשעג ַאד



 15 הי פ"אדסר רעד :ופ רָאפנעמאזוצ 1} נגעוו גנולייצרעד

 ,קידנרעלקרעד ,רָאפנעמאזוצ סענופ קעװא נטסידנוּב

 סעצוװָאטראמ יד אֹּכ -'.ײטראּפ רעד נופ סיורא גטערט ײז זא
 יד ביוא גענייז כָאנרעד {ערעײז עטעדניּבראפ עיירט םניפ נעמוקעגּפָא זיא

 רעשיסור רער נופ עגיק עשידנעפסיוא יד נעװ .1** ,קעוװא סעצלעידעשטַאבאד

 ךעד ראפ נרָאװעג טנעקרענא זיא עיפארקָאמעדלאיצָאס רערענָאיצוילַאװער

 :װָאטראמ יד אֹּב 15 ,דנאלסיוא גיא עיצאזינאגרָא:ייטראּפ ר ע קי צ גיי א
 :ןקאּב כיז טָאה !עטעדניּבראפ ע"ײרט ערעייז ייװצ כָאנ נעמוקענּפָא ןיא סעצ

 נוא ,נעמיטש עקידנסילשאּב (91---7) 44 גצנאגניא רָאפנעמאזוצ גפא .נעמ

 ;יֿכאָאק יד ;(24) סעיצװַארקסיא ענעטלאהעגסיוא טייהרעמ יד יז נופ

 נטימ נו סעצנעשטַאּבארַאנשזוי יד טימ סעצװַאטראמ יד נופ רעדיװ עיצ

 110 ,נעמיטש 920 לקאכאס נּבעגעג גּבָאה גנעמאזוצ "ּפמוז,

 :נוא כיז נענאטשעגרָאפ זיא סעצווַארקסיא יד נופ עיניל רעשיגאזניז רעד

 סעצווָארקסוא יד טרָאװ נייא נָא נּבעגרעטנוא כיז גנעלפ סע יװ -- ,גּבענוצרעט

 װָאטראמ טּפאלקעיצ גוא נגָא לש עג טָאה יז געװ ,עיניק רעטסעפ רעד נופ

 :אמ ניוש כיז נּבַאה סעצװָאטראפ יד רעּבָא .דנוּב נטימ עיצילאָאק רעד כרוד

 א פא קעווא ייז נענייז ,כיז גפראוועטנוא סטָאטשנָא ןא ,ליפיוזא םא נסיר

 .גנוטלאּפש א טא גוא ?אדנאקס

 יד נקיטעטשאּב נגעו עטארפ יד נקעװרעד סָאד נעװעג ןיא לאדנאקס א

 נײא נומ עליפא גנורעלקרעד יד נעװעג גונעּג זיא םע לײװ ,עיצקאדער עטלא
 וד נטכארטאּב וצ נייז וועיגכעמ לָאז רָאפנעמאזוצ רעד יידעק ,רעטקאדער

 יא טימ ביז קידנצענערנאּב טינ ,ָאצ םענופ דנאטשאב נגעװ עגארפ עצנאג

 28 ַא סָאד נעװעג ןיא גמוטלאפש א וצ טירט א .גנוקיטעטשאּב רעכאפ

 | | .קצ גוא ָאצ א נופ גלאוו נפ כיז גנָא ז
 ?אמשעג זיא גנונעהרַאגנַאט גיא .עיצקאדער א נופ גלאוו יד גגעוו רעירפא

 גופ נלא װ :24 טקנוּפ גטיול ,נּבױא געװעג גזיװעגנָא גיוש זיא סע יװ ,נענ

 ;גָאט רעד וצ ראטנעמָאק נױײמ גיא .נוא .נטלאמשנא:ייטראּפ עלארטנעצ
 ;סיא ץלא נעװעג טנאקאּב ןיא ראטנעמָאק רעקיזָאד רעד)  גנונעדרָא
 ףצ עלא נוא רָאפנעמאזוצ נראפ סײצ עגנאל א סעצװָאדק
 :טסקעט מענופ גטייז יד אכ גרָאװעג גּבירשעג זיא (ר ע דיל גטיי םירָאפנעמאז

 ,סע טסייה .קצ גיא ירד גא ָאצ גיא נָאזרעפ ירד נופ גלאוו

 .עיצקאדער רעד ניא קינגײװניא גופ זא ,לפײװצ םוש נייק ָאטינ ןיא םע ןא
 ג8 רענײק נוא גמיליירד א גלייוװצסיוא גנורעדָאפ יד נעמוקעג זיא עפוג
 א נוא וָאטראמ עֶליִפַא .טרישסעטַארּפ טםיִג מעד גנעק טָאה עיצקאדער רעד

 ייוװצ , עקיזָאד יד טקידיטראפ נּבָאה ?סעצווָאטראמ יד גופ רעדיק רעטײוװצ

 דע ר .יקצָארט .ד 2 יה * =
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 יה 42 סע, ; 1204, 2 = יי ה . 2 2 1 4 1222 8 4

 ּפ"אדסר רעד גיא גנוטלאּפש יד נוא רָאפנעמאזוצ רעטייווצ רעד ,ןז ך76

 ,רָאפנעמאזוצ נראפ כָאנ נטאגעלעד יײיר רעצגנאג א ראפ "נעגניליירד

 טרעלקרעד ,רָאפנעמאזוצ נראפ נכָאװ עכעלטע ,ּכָאה כעלגעזרעּפ כיא
 15 אוו רָאפנעמאזוצ נפא נרעדָאפ לעװ כיא זא ,גװָאטראפ נוא נרעװַאראטק

 .,געגניליירח ײװצ נופ נלאוו פא נעװעג מיקסאמ ּבָאה כיא ;עיצקאדער א נופ

 טעוװ גניליירד רעלענָאיצקאדער רעד זא ,עיידעּב טאהעג נעמ טָאה ײּברעד

 םעװ רע רעד ָא ,נָאזרעּפ (רעמ כָאנ רעשפע גוא) 7 גריטּפָאָאק רע דָא
 .(נעמונעגסיוא לעיצעּפס כיא ּבָאה טייקכעלגעמ עטצעל יד) גיילא גביילּבראפ

 :אמ-|-וָאנעמעלּפ :טסיײה גניליירד א זא ,טגָאזעג עליפא גפָא טָאה רעװָאראטס

 ליפיוזא פא -- ,םיא טימ גע װע ג מי ק םאמ  ּבָאה כיא' נוא ,גינעל-|-װָאטרי

 נענָאזרעּפ עניוזא רָאג ןא ;רָאלק געװעג קידנעטש פא גוא נעמעלא ראפ ןיא
 ןיּב טפראדאּב טָאה עמ .רעריפנָא ראפ נרעװ גּבילקעגסיוא עקאט  נענָאק

 ,רָאפנעמאזוצ גפא םמאק גכָאנ ּפָאק םעד גרילראפ נוא כיז .נקידיילאב ,נרעוו

 גא טייקיסעמקעוװוצ רעד פא נלאפנָא עסיימאהרעכאעל נעמענ כיז לָאז עמ זא

 נעװעג ליפיוזא םא ןיא ?סקעז עטלא  סָאד .גניליירד א נופ טיײקייפטעּברא

 רָאי ירד יד ראפ לָאמ גיײא גיי ק ביז טָאה סע ןא ,קיייפטעּברא טינ

 רעּבָא ,כעלּבײלגמוא ןיא סָאד -- ,דנאטשאּפ נלופ גיא נבילקעגפיונוצ טינ
 יוִצ טינ טָאה י"ארקסיא, גרעמונ 49 יד נופ םע ג יי א גיי ק .טקאפ א ןיא סָאד

 ,רעצעמע .((טרָאװ םענופ גיז גשינכעט:לענָאיצקאדער ניא) טלעטשעגפיונ

 טינ רענייק טָאה לָא מ גײא גייק  גוא .גענינעפ רעדָא גװָאטראמ צוכא |
 ;לעסקא .נװָאנאכעלּפ צוכא ,עגארפ עשיטערָאעט עסיורג ניק טקעװרעד

 גוא "איראז, גיא נעלקיטרא .?ונ--0) טעּבראעג פינ גצנאגניא טָאה דָאר

 ביז נּבָאה רעוװאראפס גוא שטילוסאז .("ארקסיא, נרעמונ 48 עלא ניא 5

 טינ לָאמנײק ,עצײא גא טימ נוא טפאשרעטעּבראטימס טימ טצענערנאב

 ראפ :ּבײלקסױא פראד עמ נעמעוװ .טעּברא עשירעטקאהער:גייר גייק קידנעוט

 יװ רָאלק נעװעג זיא סָאד -- ,רעטנעצ נא ,רעריפנָא עשיטילָאפ)

 יז טעּברא שעדיוכ גכָאנ ,רָאפנעמאזוצ מעֶנופ דילגשימ גדעי ראפ גָאט רעד

 'ה | וי יב ,רענ
 יד נקיטעטשאב נגעו עגארפ יד רָאפנעמאזוצ נפא גגָארטרעּבירא סָאד

 גנוריצָאװָארּפ עטרעּפמולעגמוא נא געוועג זיא עיצקאדער עטלא

 | | .לאדנאקס א פא

 עליפא לָאז עמ נעװ .זָאלקעװצ געוועג זיא סע ?ייוװ --- ,טרעּפמולעגמוא

 עיצקאדער רעד נופ דילגטימ נייא טָאװ --- ,?סקעז סָאד נקישעטשאּב געװעג

 :רעדנאנאפ ,עיגעגָאק יר גלײװחעּביא לָאז עמ זא ,טרערָאפעג (לשָאמעֿ ,ביא)/

 טעיוכעמ טלָאװ רָאפנעמאזוצ רעד) נוא ,נעגנויצאּב עכעלרעניא עריא נביילק

 ' ,נָא ּבײהנָא גופ טעּברא יד גּבײהוצנָא נעוועג



 ךדִד פ"ארסר רעד גופ רָאפנעמאזוצ 11 נגעוו גנולייצרעד

 ;גוקיטעטשאּפ טינ יד לײװ --- ,קאדנאקס א פא גנוריצָאװָארּפ א
 ,טיצרעדניא -- ,גנוקידילאב א יו נרעװ נענאטשראפ םפראדעגנ טָאה

 :טנא םינ םקידנקידיילאּב מוש גייק נטולכאל כיז גיא נּבָאה יינספא גלאוו געוו

 .ָאצ א כא גּביײלקסױא נאמ לָאז -- קצ א סא טּבײלק עמ .נטקאה

 כיוא נדײר טינ כיז לָאז -- ,קָא םעד נקימעטשאב גגעװ טינ כיז טרער סע

 .עיצקאדער עטלא יד נקיפעטשאּב גגעו

 נּבָאה ,גנוקיפעטשאב קידנרע דָאפ ,זא ,כעלדנעטשראפ ןיא סע רעּבָא

 ,רָאפנעמאזוצ גפא טסעטָארּפ א טימרעד נ פו רע גסיו ר א סעצווָאטראמ יד

 נרידנָא יװ ,גנוקידײל א ב א יװ נרָאװעג נעמונעגפוא זיא טסעטָארּפ רעד
 ...גקיטייזאּב ,נ פר א וװס י ו ר א ,דעוװַאק םעד

 ,דנאהאּב נופ טייצ רעד פא רָאפנעמאזוצ םענופ קעווא ןזיא עיצקאדער יד

 :עלטפאשנרייל:נסיּבראפ כָאנ .גנוקיטעטשאּב רעדָא גלאוו גגעוו ענארפ יד נעל

 */ר עטלא יד :נסָאלשאּב רֶאפנעמאזוצ רעד טָא ה נטאּבעד עכ

 יי א .מקיטעמשאב טינ טרעוו עיצקאד

 ;עיצקאדער ענעזע װעג יד גענַײז סולשאּב נקיזָאד מעד כָאנ טשרע
 סָא ביז טגָאז נוא םוא טלמעד ביז טּביײה װָאטראמ .לאז ניא ניירא רעדילגשימ

 עכעלקערש יילרעלא קידנדייר ,נגעלָאק ענַײז ראפ גוא כיז ר אפ גלאוו נופ

 "ויטראפ רעד ניא דנאטשוצ:נגורעגאלאּב , א גנעוו רעטרעװ עקידכעּבענ נוא

 גנעק גצעזועגמאנסיוא גגעוו ,(?נרָאטסינימ ענעּבילקעגסיױא םינ יד ראפ)

 סָאװ ,גענַאזרעּפ עגיוזא ,רעגייטשא) "סעּפורג נוא געינָאזרעּפ ערעדנוזאּב

 נדייר סָאװ נוא גווָאנאזאיד "ארקסיא, רעד נופו נעמַאנ ניא רעטנוא ריא נגָאדמ

 ,.(?שרעדנא רָאג רָאפנעמאזוצ נפא נוא סנייא עיסימָאק רעד גיא-

 ;עג נכעלּבײלגמוא ג9 א קידנזײװנָא ,טרעפטנעעג מיא ּבָאה כיא
 :ַארֿפ םוצ טכאהּבעג טָאה סָאװ ,גפירגאּב עשיטילָאּפ גופ שימ

 יד נלײװרעּביא לָאז רָאפנעמאזוצ רעד זא ,מעד נגעק ,גלאוו יד ננעק טסעמ

 .ײטראּפ רעד גופ נענַאזרעּפמטמא סעיגעלָאק -

 ט ָא ה ז א ט ר א מ .גנינעל ,װָאטראמ ,וָאנאכעלּפ :נּבעגעג נּבָאה נלאוו יד |

 ירד טאהענ טָאה רעכלעוו) ָאצלָאק .טגָאזעגּפָא לָא מארעדיװ כיז

 ;נעגנָא טלמעד טָאה רָאפנעמאזוצ רעד .טגָאזענּפָא כיוא ביז טָאה (נעמיטש
 עיצקאדער רעד נופ רעדילגטימ יילצ טנַארטפואב עכלעװ ,עיצוילָאזער א געמ

 טאגעלעד א  רענווא זא ,ייברעד עדער אן א נטלאהעג טָאה צעוװַאשראמ נווא *

 קעווא לעטש טקנוּפ א טָאטשנָא ;ראמערקעס םוצ נָאטעג יוורשעג א רֹוא כָאנ טָאה

 יד עיצקאדער עטלא יד טקידייטראפ נבָאה סייה סרעדנוזאב {רערט א לַאָקָאטַארּפ

 .גשטנעמ עק יו פ מוז עמאס



 ם"אדסר רעד ביא גנוטלאּפש יד נוא רָאפנעמאוצ רעטײװצ רעד ןַ{ 8

 א גנעניפעג נלעװ יײז נעװ ןנטירד א כיז וצ נריטּפָאָאק וצ ָאצ נופ

 -י י- .גָאורעּפ עקיסאּפ

 גוא קצ גופ רעדילגטימ ירד יד גרָאװעג גּבילקענסױוא נענײז מעד כָאנ

 נפורעגגָא "נעלטעצ יד נופ רעלייצ רעד טָאה ײז גופ מענײא רָאנ

 ,מייהעג) נרָאװעג נּבילקעגסױא כיוא ןיא סע גוא --רָא םנע םאזֹוצ מע ד

 | ** .טאר:ייטראּפ םענופ דילנטימ רעשפניּפ רעד (נעלטעצ טימ
 ;עגנָא סיגב נּבָאה ייז כָאנ "ּפמוז, רעצנאג רעד נוא סעצוװָאּטראמ יד !

 ונודלעמ עכעלטפירש א מער גנעוו טגנאלרעד תא געלטעצ גײק גּבעג

 .י .ָארויּב רעד ניא

 2 8 ָא ר א מוצ ,גנוטלאּפש א וצ טירט רעשערייפעּב א נעװעג זיא סָאד
 רעּבָא .יטראּפ יד גענעקרעגא טינ מוצ ,רָאפנעמאזוצ מעד נסײר
 / רע זא ,טרעלקרעד טעשָאּפ עקאט טָאה *** צענעשטַאּבארָאנשזוי נייא געוװ

 ,נסולשאב-רָאפנעמאזוצ יד נופ םייקכעלצעזעג רעד ניא (9101) 8585 ײ װ צ

 קידנרעלקרע ד ,טנקײלעגּפָא םיא טָאה נוא טמעשראפ ווָאטראמ כיז טָאה
 נסולשאּכ יד גופ טײקכעלצעזעג רעד ניא זא ,כעלטנפ ע

 | .טינ רעטלפײװצ

 ;ראמ  רעטרעװ עלאיָא גוא עטוג עקיזָאד יד וצ ביז גּבָאה ,נרעיוראּב מוצ

 :דנאה נוא םיסַײמ (סעצווָאטראמ יד גופ גוא) ענייז טסאּפעג .טינ סװָאט

 יה 0 /  ..געגנוֿ
 :לָאקָאטָארּפ; רעד גיא ןּבעגעגרעּביא כָאנרעד טָאה רָאפנעמאזוצ רעד

 געמונעגנָא טָאה גוא גלָאקָאטָארּפ יד נכעלטנפעראפ נגעװ עגארפ יד *עיסימָאק

 | :עשיטקאט סעיצוילָאזער 1

 (8 ,גנונעוואּב רעלענָאיסעפָארּפ רעד גנעו (2 ,םעיצארטסנָאמעד נגעװ (1

 רעד נשיוצ םעּברא רעד גגעװ (4 ,מוטנטנאפקעס נשיווצ טעּברא רעד גגעוו

 ;ּבאפ נגעװ (0 ,געגנוגערפסיוא:טכירעג אּב גנוריפוא רעד נגעװ (9 ,טנגוי:גרעֿפ

 רָאי 1904 גיא סערגנָאק ןלאנָאיצאנרעטניא מעד גגעוו (7 ,סעטסעראטס:קיר

 ;עּביל יד גנעװ (9 ,(סרעװָאראטפ) .נלארעּביק יד גגעוו (8 ,םאדרעטסמא ניא

 :געוו 1 ,גרעגָאיצוילָאװער: גטסילאיצַאס יד  נגעוו 0 ,(םוװָאנאכעלּפ) נלאר

 .רופארעטיל:ייטראּפ

 רעצרוק א כָאנ רָאפנעמאזוצ מעד טכאמראפ רעציזרָאּפ רעד טָאה כָאנרעד

 :אֹּב יד נופ טייקשירעטאגילּבָא רעד גגעװ נעמעלא טנָאמרעד עכלעװ ,עדער

 * .רָאפנעמאזוצ מענופ נסופש

 .ד ע ר קט .א .ו/ -- *

 :ד ער .װָאנאכעלּפ .ו .ג -- *7

 .ד ע ר .ווָאנ אזָאר .1 || --- טאא



 779 ּפ*אדסר רעד נופ רָאפנעמאזוצ יו גגעוו גנולייצרעד

 רעיײז ,רָאפנעמאזוצ גכָאנ סעצוואפראמ יִד גופ גנוריפוא יד קידנטכארטאּב
 :ופ עיצקאדער יד רעכלעװ נגע װ) םפאשרעטעּבראשימ נופ גָאזּפָא

 גטעברא ֹוצ כיז ננָאזּפָא רעײז ,(גטעּבעג לעיציפָא ײז טָאה ַא צ

 א ,נגָאז רָאנ כיא נָאק ןג ,טָאקיוּב גנופ עדנאנאּפָארּפ רעייז ,קצ גראפ -

 ,רעדילגטימ:ײטראּפ ראפ רעקידריװמוא נא וװרּפ רעקיניזמוא נא זיא סָאד
 נטימ טייקנדירפוצמוא רעד ּבילוצ ד ַא נ ?סָאװ ּביֵלוצ ...ייטראּפ יד נסיירעצ וצ
 סורעד רָאנ כיז רימ גענײז װיטקעיּבָא ?ײװ ,סרעטנעצ יד גופ דנאטשאּב
 :ילאּב יװ ,רענייטשא) געגנֹוצאשּפָא 'עוויטקעיּבוס יד נוא ,נעגנאגעגרעדנאנאפ

 זיא (610. 6160 נקעלפאּב ,נקיטייזאּב ,נסיוטשסיורא ,דעװָאק םעד נרירנָא ,נקיד
 רעקנארק נוא עבילגגײא רעטקידײלאּב נֹופ טכורפ א

 | .עיזואטנאפ

 ?אמ געגנערּב עּבילננייא עטקידיײלאב נוא שיזאטנאפ עקנארק עקיזָאד יד
 טינ נוא קידנסיװ סינ נעװ ,סע ק טָא י ל פס עטסכעלדנעש יד וצ שעמ
 ראש ,סרעטנעצ עױײנ יד נגופ טײקיטעט יד כָאנ קידנעעז

 :אוויא גאוויא נגעװ ,"טייקיײפטעּבראײטינ, רעייז גגעוו נעגנאקק געמ טײרּפש

 ,וו.א.א טסיופ סעשסיװָארָאפיקינ גאוווא גנעװ * ,'"יטגאה רענרעזייא, סעשטיװָאנ

 רעד טימ סרעטנעצ יד נופ "טיײקיייפפעברא:סינפ יד גזייוורעד סָאד

 -עטרעהעגמוא נוא רענעעזעגמוא גא ןיא ײז נריטָאקיוּב גֹופ פליה
 םינ םע גענָאק נעמזיפָאס םוש עגנייק נוא ,װיוכ?ײ פ ר א 9 מעד גכערּב

 .ײטראּפ יד נסײרעצ םוצ טירט א זיא סָאקיוּב :גטלאהאּב

 גטצעל מעה נּבעלוצרעּביא סיוא טמוק עיטארקָאמעדלאיצָאס רעשיסור רעד

 .ט סו װאּב םוצ ,יירעלזיירק נופ סיי קשִי יי ט ר אפ וצ גנאנרעביא .גרעווש
 ;ם'ד ֹוצ ,טייקידלסעּבעלאּב גופ װיוכ ערענָאיצוילַאװער גופ גײז

 | , .סורד גשלזיירק גוא סעקטָאילּפס כרוד גקריוװ נופ 2 28 י צ

 ;לאיצָאס רעד סעוויוטעפ כא ז יד נוא טעּברא:ײטראּפ יד טצאש סע רעװ
 :כעּבענ עניוזא נזָאלרעד טינ טעװ רעד ,גנוגעוואב:רעטעּברא רעשיטארקָאמעד

 :נעצ יד נופ טָאקיוב ?רעלאיָאל , נוא ""רעקיסעמטכער , א יוװ ,געמזיּפָאס עקיד
 כיז לָאז טעּברא יד נוא נדייק לָאז כאז יד זא ,נוָאלרעד טינ טעװ רעד ,סרעט

 ,טימרער נענָאזרעּפ קילדנעצ א נופ טיקנדירפוצמוא רעד ּבילוצ ג?עטשּפָא

 נּבָאה ייז געמעוו ,נענָאזרעּפ יד טינ גלאפענניירא נענייז סרעטנעצ יד ניא סָאװ

 רעד גופ גענָאזרעּפ:שמא יד פא זא ,גזָאלרעד טינ טעװ רעד ,עַײדעּב טאהעג

 גרלעה ייװצ גענויז "שטיוװָארָאפיקינ גאוווא , גוא "שטיוװָאנאווא נאוווא , --- +

 גארוא טגורקעצ ביו טָאה סע יווזאיוו ,מעד נגעו עסוומ א, גנולווצרעד סלָאגָאג נופ

 .דע ר .?נשטיוװַארַאפיקונ נאוווא טימ שטיוװוַאנאוווא



 פ"ארסר רעד ניא גנוטלאּפש יד נוא רָאֿפנעמאזוצ רעטייוצ רעד ,.ןֵש 780

 ;םימ טינ םעקנושארטס כרוד מייהעג נוא טאווירּפ נקריופוא געמ לָאז יישראפ

 ;טָאילּפס !!? כרוד ,נעלטימ:טלעג יד נקאהרעביא כרוה טָאקיוּב כרוד ,נטעּבראוצ

 .םעסיימ:עּבָאּב עשירענגיל נוא םעק
 | .1908 ,רעבאיטנעס

 טא א

 רעד נופ רָאפנעמאזוצ נטייווצ נפא סעדער יד נופ
 = ּפיאדסר

 טוטאטס-ייטראפ מעד נגעוו גארטרָאפ א

 :ָארּפ:טוטאטס מעד כעיוקימ גנורעלקרעד א טפינ 4 (רענערטרָאפ) גינעל

 יד זיא טוטאטס מענופ יידיא:טנורג יד .טגיילענחָאפ טָאה רע סָאװ ,טקעי

 גנולײפ יד ,לשָאמעל ,זיא רעּבירעד .םעיצקנופ יד גופ גנולייטרעדנאנאפ

 נפיופ נערטנעצ עקיזָאד יד נ?ייטעצ נופ טאטלוזער גייק םינ נערטנעצ ייווצ םא

 :רעדנאנאפ מענופ שאטלוזער רעשינָאל א רָאנ ,(דנאלסיוא גוא דנא?סור) טרָא

 :קארּפ נופ עיצקנופ יד טרעהעג טעטימָאקקלארטנעצ םעד .סעיצקנופ םיול נלייט

 ,יידעק .גנוריפנָא רעשִייידוא נופ --- גאגרָא:לארטנעצ מעד ,גנוריפנָא רעשימ

 ;םױא יײדעק ,נערטנעצ ײװצ עקיזָאד יד גופ טייקיפעט יד נקינייראפ ,רעדיװ

 ,נטקילפנָאק גזייפ וצ יידעק ,זײװפײט ,גוא ייז נשיווצ שייקטרעדנ וזעגּפָא נדיימ

 א נופ רעטקאראכ גייק ננַארט טינרָאג פראד רעכלעװ ,טאר רעד קיטײנ זיא

 נעיצאּב סָאװ ,טופאטס מענופ נפארגאהאּפ יד .עיצוטיטסניא:מירעריוּב רענייר

 ,עקיטרָא יד גוא טעטימַָאק:?ארפנעצ מעד נשיװצ נשינעטלעהראפ יד וצ כיז

 ,טעמומָאק:לאירטנע מענופ צנעטעּפמָאק רעד גופ ערעפס יד נעמיטשאּב סָאװ

 :פנעצ רעד עכלעװ ניא ,נטקנופ עלא נענעכערעּביא טינ נפראד נוא םינ גענַאק

 טינ גוא כעלנעמ טיג ןיא גנונעכערעּביא אזא .טנעטעּפמָאק ןיא טעטימַאק:לאר

 ,נוא ,נלאפ עכעלגעמ עלא נעזוצסיורָאפ כעלגעמוא ןיא םע ֿלײװ ,טעוװקאּב

 רעד וצ גרעהעג טינ יװיוזא גטקנוּפ עטנכערעגרעּביא טינ יד גלעװ ,מעד צוכא

 :לארטנעצ םעד גזָאלרעּביא זומ עמ .טעטימָאק:לארטנעצ מענופ צנעטעּפמַָאק

 לייװ ,צנעטעּפמָאק נײז גופ ערעפס יד נעמיטשאּב גיילא לָאז רע ,טעטימָאק

 עשיייטראפ:נײמעגלא נהעוו טרירעגנָא גענָאק געיניא נקיטרָא נכעלטיא ניא

 עמ יד טעטימָאקלארטנעצ עד נּבעג קיטיינ זיאס נוא ,נכערעטניא

 עקיטרָא יד צָארט ,רעשפע ,מינָאיניא עקיטרַא ניא כיז גשימוצניירא טייקכעל

 .גליצ עשיייטראּפ:נײמעגלא גיא רעּבָא ,נסערעטניא

 .ו 1008 (לוי ג3-99) טסוגװא ! עמ1 מעד גרָאװעג גטלאהעג ויא עדער יד



 יי יי יי יה טי 2 2, 2 2, 8 געי; 2 26 2 בא 222 יא יי יא

 181 .ם"אדסר רעד נופ רָאפנעמאזוצ }} נפא סעדער יד נופ

 *5 טוטאטס-ייטראּפ מעד נעלדנאהאּב מאב עדער 3
 א נופ נעגנוקרעמאּב ייווצ גכאמ גלעוו צלא ראֿפ רעירפ טלָאװ כיא .גינ על

 גָאז כיא) גקידחיווסנּביל םדָארלעסקא 'כמעד כעיוקימ ,סנטשרע .טרא רעטאווירּפ

 60 ,"ןרעדנא טאּב רעניײא געגנידסיוא סעּפע, גאלשרָאפ (עינָאריא נָא סָאר

 :יימ רעזדנוא טינרָאג טלאה כיא לי ,םורוצ אזא טגלָאפעג גרעג טלָאװ כיא

 גּבעל סָאד נעגנעהּפָא לָאז ריא נופ זא ,עקיטכיוװ אזא ראפ טייהנדיישראפצגנונ

 רימ גלעו טקנופ:טוטאטס גטכעלש א נופ .ייטראפ רעד נופ טיופ רעד רעדָא

 ;םיוא גא ןזיּב געגנאגרעד ניוש ןיא'ס ּביוא רעּבָא !נעמוקמוא טינ סייװ כָאנ

 גופ כיז גנַאזּפָא טינ נפיומושעּב כיא גָאק ,נעגנורילומרָאפ יי וװ צ נשיווצ לאוו

 .:רעראפ א ןיא גנורילומרָאפ סװָאטראמ זא ,גנוגייצרעביא רעטסעפ גיימ

 ;גערּב נָא ק עכלעו ,גנורעגרעראפ א ,טקעיָארּפ נכעלגנאפנָא מענופ גנור עג
 עמייווצ ידו 117 .נדָאש קינײװ םינ ,נעגנוגנידאּב עסיוועג אֹּב ,יימראּפ רעד נעג

 קידנלעיוו ,סָאװ ,כעלריטאנ צנאג זיא'ס .רעקורּב 'כ מוצ כיז טיצאּב גנוקרעמאּב

 נעמונעגנָא רעקורּב 'כ טָאה  ,טײקטליײװעג נופ ּפיצנירּפ מעד מוטעמוא גריפכרוד

 םירגאּב מעד יונעג זיא טינ לפיוו םמיטשאב יז זיולּב סָאװ ,גנורילומרָאפ גיימ

 ,כעלדנעטשראפמוא רעּבירעד רימ ראפ ןזיאס .דילגמי מ :יטהאּפ א נופ

 רימ טימ ןיא רעקורּב 'ב סָאוװ ,נופרעד עָאנאה סָאה װָאטראמ  סָאװראפ

 סלא וָאפראמ 'כ רעד כיז ראפ גסעמערעדניא טנעקרענא עשז גיוש .מיקסאמ

 םינ ,רעקורּב 'כ טגָאז סע סָאװ ,גופרעד כעּפײה מעד ?אלק נקידגריפנָא

 כָאט מוצ קידנעייגרעכירא 15 ?נטנעמונרא גוא גװיטָאמ ענייז קידנריזילאנא

 :ענאטשראפ טינ גצנאגניא טָאה יקצַאהט 'כ ןא ,נגָאז כיא לעװ ,כאז רעד גופ|
 :ענמורא סעריקכ ענייז ניא רעּבירעד זיא נוא 11? קנאדעג:טנורג סווָאנאכעלּפ 'כ

 גנעעװ טדערעג טָאה רע .עגארפ רעד נופ כָאפ נצנאנ מעד ייּבראפ נעגנאג
 :אב:נכאמ ננעװ גנוא טקנוּפדנאטש:נסאלק גגעװ , ,רעטעּברא נוא גטנעגילעטניא

 נײמ טרעלעמשראפ :ענארפ:טנורג ניא טקרעמאּב טיג טָאה רע רעּבָא ,גנוגעוו

 ?מיא טרעטיירּבראפ יז רעדָא דילנפימ:ייטראפ םירנאַּב מעד גנורילומרָאפ

 ;רעד םכײל רע טלָאװ ,עגארפ עקיזָאד יד טלעטשעג כיז ראפ טלָאװ רע ּביֹוא

 סװָאטראמ נוא ,םירנאּב נקיזָאד מעד טרעלעמשראפ גנורילומרָאפ גיימ זא ,נעז
 נקיטכיר עפונ םװָאטראמ טיול) סיוא ביז טנכיוצ יז ןא ,מיא טרעטיירּבראפ

 ,:ּבעל:ײטראּפ מענופ דָאירעּפ אזא גיא נוא ."טייקשיטסאלע , פימ (קירדסיוא

 . יד טײרּב "טייקשיטסאלע , יד קעטָאס גָא עקאט טנפע ,רעביא ;ּבעל רימ סָאװ

 ,מזינוטרָאּפָא נוא שינעלקאוו ,טייקנרָאפעצ בנופ נטנעמעלע עלא ראפ גריט

 ,ריפסיוא נכעלרעּפמיישאּב נוא גכאטנייא גקיזָאד מעד נענעקײלוצּפָא יידעק

 קצַארט 'כ רעּבָא ,ָאטינ נענַײז נטנעמעלע עכלעזא ןא ,נזייוורעד געט פראד
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 ;רעד וצ סָאד כעלגעמוא ןיא'ס נוא .נָאט וצ סָאד| נלאפעננייא טינרָאג ןיא

 ײז ץא ,קינייװ טינ גאראפ זיא נטנעמעלע עכלעזא זא ,נסײװ עלא ?ײװ ,גזייוו

 נופ םייקטסעפ יד נטיהּפָא סָאד .סאלק:רעטעּברא םעניא כיוא גאראפ נענייו

 טציא דָארג טרעיוו .גפיצנירפ:ײטראּפ וד נופ םטייקנייר יד גוא עיניל:ייטראּפ רעד

 ,טײהנייא ריא גיא טלעטשענפוא ,ייטראּפ יד ?ײװ ,קידנעגנירד רעמ ראפרעד

 ,נטנעמעלע עקיטפאהדנאטשנטינ ליפ רעײז .נעייר עריא ניא נעמעניירא םעוו

 טָאה יקצָארט 'כ .ייטראּפ רעד נופ סקּוװ נטימ נסקאוו טעװ לָאצ רעייז סָאװ

 םראד סָאװ, כוּב גיימ גופ קנאדעג:טנורג מעד גענאטשראפ קיטכיר טינ רעײז

 :רערעװשראפ ניק טיִנ זיא ײטראּפ יד זא ,טדערעג טָאה רע געװ ,*?גָאפ געמ

 ;1א ליפ כױא טכאמעג רימ גּבָאה גנורעדיװרעד עקיזָאד יד) עיצאזינאגרָא

 ?ראפ ייר עצנאג א כוּב ניימ ניא רָאפ גייל כיא זא ,נסעגראפ טָאה רע .(ערעד

 :לָאמש נוא עטסוװיטאריּפסנָאק גופ קידנּבײהנָא ,סעיצאזינאגרָא נּפיט ענערייש

 "עירפ) גוא .עטיירּב קיסעמסינטלעהראפ טימ קידנקידנעראפ נוא עטס

 :רראגנאווא נא ןיולּב נײז םראד ייטראּפ יד זא ,נסעגראפ טָאה רע * ,(עזיול)

 ,םאלק:רעטעּברא מענופ עסאמ רעקיטפאוועג .רעד נופ רעריפנָא רעיד ,דאירטָא

 גרעטנוא  (נצנאגניא) טאמיק רעדָא) נצנאגניא טעּברא ,סאלק רעד ,רעכלעוו

 רעּבָא ,סעיצאזינאגרָאייטראפ יד גופ "גנוריפנָא רעד רעטנוא נוא ֿלָארטנַאק

 רעד ניא נצנאגניא נייגניירא טינ פראק נוא גנצנאגניא גיירא םינ טייג רעכלעוו

 'ב טמוקאּב סע נריפסיוא נא ראפ סָאװ ,גסעמערעדניא ,קוק אטיג - .''ייטראּפ ,

 :עײר נעװ זא ,טגָאזעג ָאד זדנוא טָאה רע .רעלעפ:טנורג .נייז ּבילוצ יקצָארט

 :עג גטלָאװ רעטעּברא עלא גוא גרעװ טריטסערא גטלָאװ רעשעּברא| געייר נוא

 א גײז ײטראּפ רעזדנוא טלָאװ ,ייטראּפ רעד וצ םינ נרעהעג יז ןא ,נדכָאמ

 'ב מער עדארג ענושעמ רָאג'זיא רעשפע ?טרעקראפ רעשפע !עקידענושעמ

 זיולּב טלָאװ סע סָאװ ,סָאד קירעיורש ראפ טלאה רע ?גנאג געקנאדעג . סיקצָארט

 ּבױא .רענָאיצוילָאװער  םענעראפרעד זיא םינ טי גכעפמיא געייירפ טנַאקעג

 נוא גקיירטש ראפ םריטסערא עמ ףָאװ ,רעטעברא רעטנזיוט נוא רעטרעדנוה

 יד גופ רעדילגטימנשינ םלא נזיוועגסיורא כיז גטלָאװ ,סעיצא הטסנָאמער

 ?אוונאגרָא ערעזדנוא זא ,גזיואּב זיולּב סָאד טלָאװ ,סעיצאזינאגרָא:ייטראּפ

 :ריריּפסנַאקראפ -- עּבאנפוא רעזדנוא סיוא נליפ רימ זא ,מוג נענייז סעיצ

 גנוגעװאּב רעד וצ נעיצוצ נוא רעהיפנָא זיירק נלָאמש רעקיגײװ רעדָא רעמ א

 | .עסאמ ערעטיירּב כעלנעמ א

 נגעוו רעכעלריפסווא .(עיצאוונאגרָא) ןעטמערופעגמו א קיניוו ,עיורפ א -- *

 רעטעברא ופ עוצאוונאגהָא וד (ג, לטיּפאק סָאד ,"נָאמ נעמ פראד סַאװ, ..ז ,מעד

 .897--888 .ז ,דנאב גקיזָאד מער .ז ,"נרעגָאיצוילָאװער גופ עיצאוינאגרָא יד בוא

 .ד ע ר |
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 ;רָאפ סװָאטראמ ראפ נעײטש סָאװ ,ענעי אֹּב רעלעפ מענופ ?צרָאװ רעד
 יד נופ ענײא נרירָאנניא יײז ןיולב טינ סָאװ ,מעד ניא טייטשאּצ ,גנורילומ

 יד עליפא גקילייהראפ ייֵז רָאנ ,גּבעל:ײטראּפ דעזדנוא נופ סערָאצ:טנורג

 רעד ניא סָאװ ,םעד ניא טײטשאּב ערָאצ עקיזָאד יד  .ערָאצ .עקיזָאד

 יד אֹּב ,טייקנדירפוצמוא רעשיטילָאּפ רעניימעגלא טאמיק א גופ רעפסָאמטא
 :גידאּב יד אב ,טעּברא רעד גופ טײקנגרָאּבראפ רעֶלופ רעד גופ נעגנוגנידאּב |

 ;עג עגנע ניא טרירטנעצנָאק טרעװ טײקיטעט לייט רעטסערג רעד געװ ,געגנונ

 טסכעה ןדנוא ןזיא ,נשינעמוקפיונוצ עטאווירּפ ניא  עליפא  נוא כעלזיירק עמייה

 ;רא סָאװ ,יד נופ ,נרעדױלּפ סָאװ ,יד גצענערגוצּפָא ,כעלנעמוא טאמיק ,רעוװש

 :םיונוצ סָאד נכלעװ ניא ,דנאל םייווצ א כיז נעניפעג םיוק טעװ'ס גוא .נטעב
 אזא נגָארפנײרא לָאז ,כעלניװעג יוזא ניײז לָאז סעירָאגעפאק עדייּב יד נשימ .

 ,צנעגילעטניא רעד גיא ןיולּב טינ .דאנקסור גיא יו ,נדָאש נוא רעטנַאלּפ םָאהמ

 רעד נופ ּבראה רימ גדייל סאקק:רעטעּברא םמענופ עוויווס רעד ניא כיוא רָאנ

 ,ערָאצ עקיזָאד יד טכעלצעזעגראפ גנורילומרָאפ סווָאטראמ 'כ גוא ,ערָאצ רעקיזָאד

 נוא נעמעלא נכאמ ןצ כעלדיימראפמוא טבערטש גנורילומרָאפ עקיזָאד יד

 טוומעג ביילא טָאה װָאטראמ 'כ ;רעדילנמימ:ײטראּפ ראפ גכעלטיא
 טָאה ,"ָאי ןיא ,טליװ ריא בוא, ---שינעדיירסיוא גא טימ סָאד נענעקרענא

 םי רימ נלעשש ראפרעד עקפאד !טינ רימ נליוו עקאט סָאד טָא .טגָאזעג רע
 ,נעצ זא ,רעסעּכ ןיא סע .גנורילומרָאפ סוװָאפראמ גגעקטנא נסָאלשטנא יוזא
 רעוט עכעלקריוו) רעדילגטימ:ייטראּפ גפורנָא טינ ביז גלָאז ,נטעּברא עכלעוו
 ןּבָאה ! לָאז ,טרעדױלּפ סָאװ ,רענייא רעדיײא ,(!"סענישט , כָאנ טינ ביז נגָאי

 .גירּפ א יא טָא ,דילגטימ:ייטראּפ א גײז ןצ טפייקכעלגעמ יד גוא טכער סָא

 טגניווצ רעכלעװ גוא נענעקײלּפָא םינ ,כיז טכוד רימ יו אל עמ גכלעוו םוצ
 כָאד נּביִג רימ זא ,טרעדיוװרעד רימ טָאה עמ ..גװָאטראמ גגעק גפמעק וצ רימ
 נייז טינ כיוא נָאק רעּבירעד גוא ,טכער םוש גייק טיני רעדילגטימ:ײטראּפ יד
 ןיא סע ּבױא :קיטלינ טינ גצנאגניא זיא גנורעדיוװרעד אזא .נכיורּבסימ נייק
 א כעלמענ טמוקאּב סע טכער ערעדנוזאב עכפעװ ,נזיוועגנָא םינ ןדנוא אּב
 םוש גייק כיוא ָאטינ ןדנוא אֹּכ זיא'ס זא| ,טקרעמאּב זיא ,,דילגטימ:יישראּפ
 ,דיפנטימ:יטראפ א נופ טכער יד גופ גנוצעגערנאּב רעד גגעװ נעגנוזײװנָא
 קיגנעהּפָאמוא ,רעקיא רעד ןיא סָאד גוא ,סנטײװצ גוא .סנטשרע זיא סָאד
 דילגטימ:ייטראפ .רעכעלטיא זא ,נסעגראפ םינ נעמ רָאט ,םכער יד נופ עליפא
 ;ראפ זיא ײיטראפ יד נוא יײטראּפ רעד ראפ כעלטרָאװטנאראפ זיא

 יאֹּב ערעזדנא אֹּב נא .דילגפימ נכעלטיא ראפ כע?טרָאװטנא
 רעד נופ דנאטשוצ נלענַאידּבמע מעד אֹּב ,טייקיטעפ רעשיטילָאּפ גופ געגנוגניד

 גוא כעלרעפעג טקעריד נעװענ טלָאװ ,טייקטריזינאנרָא רעשיטילָאּפ רעקיטציא
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 .?רעדילנפימ פא טכער עיצאזינאגרָא נא גופ רעדיקגטימ:טינ נּבעג וצ כעלדעש
 עכלעזא פא ייטראפ רעד ראפ פייקכעלטראוװשנאהאפ יד .נניילפורא גוא טפאש

 רעשפע נעײג נוא) עיצאזינאגרָא רעד ניא נײרא םיג געײג עכלעוו ,גשטנעמ

 ךילגטימ:טינ א סָאװ ,כיז רעסיוא נעוװעג זיא וָאטראמ 'כ .(גיירא םינ נוויקעּב

 ?רענע גייז פא קידנקוק טינ ,טכער גייק גּבָאה טינ טעוװ עיצאזינאגרָא:ייטראּפ א נופ

 סָאד טקערש כימ .דילגטימ=ייטראּפ טכירעג נפא כיז נפורוצנַא ,טעּברא רעשינ

 טלָאװ טכירעג גפא געװ ,נעוװעג טלָאװ ,טרעקראפ ,נדָאש רעטסנרע גא .שינ
 כיז טפור רעכלעװ ,שטנעמ אזא טז רעוויטאגענ רעד נופ נזיװעגכיורא כיז

 ;אזינאגרָאייטראּפ יד גופ רענייק ֹוצ קידנרעהעג פינ ,דילגטימ:ייטראּפ נָא

 :2גוא טעּבראעג טָאה נַאזרעּפ אזא זא ,נענעקײלוצּפָא כעלגעמוא זיא'ס .סעיצ

 ;נעמֹוא ,עיצאזינאגרָא נא נופ גנוריפנָא רעד רעטנוא נוא לָארטנַאק נרעט
  םעד עא -- שיטקאפ .גימרעט מענופ טײקנעמּוװשעצ רעד בילוצ עקפאד כעֿכ

 נָא גוא לָארטנָאק רעטנוא  רעפרעוו יד גלעוו --- קעפָאס גייק נייז טינ נָאק
 לָארטנָאק גײק טינ נייז טינ סע װ'ס זא ,וצרעד געגנערּצ "?גנוריפ

 בעיוקעּב נײז טינ קצ רעד סעװ סָאמניק .גנוריפנַא נײק טינ נוא

 געײג רָאנ ,נטעּברא סָאװ ,יד עלא פא לָארטנַאק נכעלקריװ א גטיירּפשראפ וצ
 ; ק אפ מעד נּבעג --- ןיא עּבאנפוא רעזדנוא .סעיצאזינאגרָא יד ניא גיירא טינ
 נטיהּפָא -- יא עּכאנפיא רעזדגוא .טנעה יד ניא קצ םעד לָארטנַאק גשי טו

 רימ .ייטראּפ רעזדנוא גופ טייקנייר יד ,טיקנטלאהעגסיוא יד ,טייקטסעפ יד

 .:ווטראּפ א נופ גנוטיידאּב יד נוא געמָאנ םעד נּבייהפוא נעראפס כיז נפראד

 ןגעק כיא ניִּב רעּכירעד נוא -- ,רעכעה נוא רעכעה רעכעה ךילגטימ

 ,גנורילומרָאפ סוװָאטראמ

 .1008 טסוגוא (9) 18 מעד גרָאװעג נטלאהעג זיא עדער וד

 = ".;רקסיא  עיצקאדער רעד נופ גלאוו יד אּב טדער 6
 * .ןװָאטראמ נרעפטנע וצ שינעּביולרעד א רָאפנעמאזוצ מאּב טעּב כיא
 :עגפורא זיא ** מוטָאװ מענעבעגעג גטימ ןא ,טגָאזעג טָאה ווָאטראמ רעוואכ

 נײק נּבָאה גלאוו יד .עיצאטוּפער רעשיטילָאּפ נייז פא קעלפ א נרָאװעג טנייל

 -וא עדער רעד נופ בייוהנַא רעד זיא גנורוטָאנראפ רעקידעלוכטאכעל רעד נוא *

 םיז עז בוא זא ,עקידענושעמ אזא נעוועג זיא עדער סווָאטראמ, :ווזא נבעגעגרעב

 בוא .עגאופ רעד נופ גנולעטמש בניוװ נגעק נמערמוצסוורא שירָאגעטאק נעגנוווצעג

 -קאדער רעד נופ נלאוו וד נגעק טסעטָארּפ סווָאטראמ זא ,צלא ראפ רעירכ ייטשראפ

 -ער רעד נוא :קילייטאב וצ כוז םורווואכ ענייז נופ נוא רענייז גָאזּפָא רעד ,עוצ

 -רעדיוו נקידנעוורש א נוא ביז טנופעג ,גרעװ גנבילקעגסווא פהאד סָאװ ,עיצקאד

 (רעטנורעד כיוא וָאטראמ נוא) עלא רוימ טדערעג :בָאה סע סָאװ ,טעד טימ כורּפש

 :עמ טָאה זדנוא ."ארקסואפ וד גרָאװעג טרעלקרעד ויא גאגרָא ויָטְראַּפ םלא נָעוו
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 .עיצאמפופער רעשישילַאּפ רעד נופ גנוקידיילאּב ניק טימ טינ םעבייש םוש

 יָאנאכ עלפ "!םעמע טיגנ !קיפכיר טינג :געײרשענסיוא)

 טע ב גינעל .נסײירעּפיא יד נגעק נריטסעטָארּפ גינעל נוא

 כ"כ יד וא ;לָאקַָאטַָארּפ גיא ננָארטנײרא נראטערקעס יד

 :ענרעּביא םמיא נּכַאה יקצַארטפ נוא װָאטראמ ,שטילוס אז

 ;2א םיא טָאה עמ לָאמ ?פיװ נבײרשראפ טעּב רע נֹוא ,גסיר

 :פִא טקייה--טקנופהנאטש נקיזָאד םעד פא כיז נלעטש .(נ סי רע גר ע בי

 :ערנע רעדיװפעי םא ,גלאוו עיינ םא רַאפנעמאזוצ םענופ טכער סָאד נענעקייל
 ,סעיגעלַאק יד נלייוװרעּביא םא ,גענַאזרעמ:טמא יד נופ דנאטשאּב מענופ גנור
 ;קעװא אזא גיירא טנַארפ סע רעפנַאלּפ א ראפ סָאװ .טקישכעמלופאּכ רע סָאװ
 ךימ .קָא נמימ ליּפשײיּב מענופ שֹטֲאכ :עז וצ זיא ,עגארפ רעד גופ גנולעטש

 מענופ טײק-אּבקנאד יד נוא יורשוצ נקידנעטשלופ טקירדעגסיוא מיא נּבָאה
 מםעד טכאלעגסיוא רימ נּבָאה טייצ רעקיּבלעז רעד גיא רעבָא ,רָאפנעמאזוצ

 :אפ ביז טכער נייק טיג טָאה רָאפנעמאזוצ רעד זא ,מעד נגעוו קנאדעג םעצע

 יא נּבָאה רימ .קֶא סענופ נעננּויצאּפ עכעלרעגיא יד ניא נביילקוצרעדנאנ
 לא רעד זא ,פעד ננעװ ערָאשאה רעדיוװטעי טקישיײזאּב טייצ רעקיּבלעז רעד
 "ישירעװאכ:טיגג מעניא גצענערנאּב ןדנוא טעוװ קֶא םענופ דנאטשאּב רעט

 עקיּבילאּב יד נופ נהליּבכיױא מעניא נוא דנאטשאּפ נקיזָאד מעד גליײװרעּביא
 סװָאפראמ 'כ גיא :לָאמאכָאנ רעּביא רעזאכ כיא .קצ םע יג א נטנעמעלע
 רעקידרעירפ א נופ ? ט א גלייווצסיוא פײקראּבזַאלרעד רעה פא גנעננּוױשנָא
 ---.גפירנאּפ עשיטילַאּפ נופ גנושימפיונוצ עשסערג יד ביז טקעלּפטנא עיגעלָאק
 'ב ."געגניליירד יײװצ, יד נגעװ ענאהפ רעד וצ נייגהעּבירא טציא לעװ כיא
 ירד ייווצ ,, נופ םקעיַארּפ רעצנאנ רעקיזָאד רעד ןזא ,טגָאזעג טָאה ווָאשראמ

 ,בעלמענ) דילגטימ:עיצקאדער גייא גופ ,גָאזרעּפ ניא גופ כאז יד ןיא "נעגניל
 .כעלטרַאװטנאראפ טינ מיא ראפ ןזיא רעמ רענײק ןזא נֹוא ,(טקעיָארּפ ניימ
 יוא גנוטפיוהאּב רעקיזָאד רעד ננעק שירָאגעטאק ריטסעטָאר פ כיא
 סעד גענַאמרעד לעװ כיא קיטכיר טינ טעשַָאּפ ןיא יז ןא ,רעלקרעד

 נָאק עמ ליוװ ,נוז נווק טינ טָאה גנונעקרענא נומ אזא זא ,טלמעד טרעדיוורעד

 '5 רעד גוא ,עיצקאדער יד קודנקיטעטשאב טוג ,נוולא געמָאנ םעד גנקיטעטשאב

 ,סעמ ע טונ זוא ס ַאד וא ,רערעדיוװרעד יוד טרעלקעגפוא טָאה גוולא ןוָאטראמ

 יופ דנאמשאב רעד זא ,גנוטכור עשיטילַאּפ עטמוטשאב א טקיטעטשאב טרעוו סע זא

 דער  גופ נלאוו זא ,כאו :ווק טומ טמוטשאבסוורָאפ טונ טרעװו עוצקאדער רעד

 רײד טָאה רעבירעד .רעדיוס-נַאמ רעזדנוא נופ 18 .ּפ גטוול ,רָאפ כָאנ גטוומש נרַאטקאד

 / :גנעװ נדור וצ טכער םוש נגױיק טוולָא ס בא טצוא טאהעג טינ ווָאמראמ 'כ

 .דע ר .""ארקסוא, יד נענעקרענא נופ גנוצענערגאב א

 .ד ער .גנומוטשפָא -- 5
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 "ארסר רעד ניא גנוטלאּפש יד נוא רָאפנעמאזוצ רעטייווצ רעד ,ןַז 786

 טרעלקרעד גּפָא כיא ּבָאה רָאפנעמאזוצ נראפ נכָאװ עכעלטע זא ,וָאפראמ 'כ

 ;אזוצ נפא גרעדָא פ ?עװ כיא זא ,דילגמימ:עיצקאדער נייא כָאנ נוא םיא

 מעד נופ טגָאזענּפָא כיז ּבָאה כיא .עיצקאדער א נופ נל א וז ע יי ר מ רָאפנעמו

 :ענרָאפ רימ טָאה ניײל א װָא טר אמ 'כ ,לײװ ,ראפרעד זיולּב נאלפ גקיזָאד

 2יר ד ייװ צ נליװסיוא נופ גאלפ נעמעוקאב רעמ א םיא טָאטשנָא טנייל

 ניא ריּפאַּפ נפא גא?ּפ גקיזָאד מעד טרילומרָאפ טלמעה ּבָאה כיא .נעגניל

 טָאה רעכלעװ ,עפוג ּווָאטראַמ 'כ םוצ צלא נופ רעירפ מיא טקישעג
 עקאט ,רימ אּב רע זיא טָא --- ,נעגנורעסעּבסיוא טימ טרעקענמוא םיא רימ

 גּבירשראפ נענייז נעגנורעסעּבסיוא סוװַאטראמ ּוװ ,ראילּפמעזקע רעקיזָאד רעד

 גקיזָאָד םעד כָאנרעד נעזעג טָאה מיריװאכ יײר עצנאג א ,טניט גטיור םימ
 ,רעדילגמימ=עיצקאדער עלא כיוא םיא נּבָאה נעזעג ,לָאמ רעקילדנעצ טקעיָארּפ

 כיא .לעמרָאפ םיא גנעק טריטסעסָארּפ טינ לָאמנײק טָאה רעבי ק נוא

 ;ייק ּבָאה כיא ּבױא ,לָאמ נייא טָאה דָארלעסקא 'כ ?ײװ ,*לעמרַאפ, =:

 טימ טינ טליפ רע ןזא ,גנוקרעמאב עטאווירּפ א סעּפע גפרָאװעג ,טינ סעָא

 :ָארּפ א ראפ זא ,כעלדנעטשראפשסּבלעז רעּבָא זיא סע ,טקעיָארּפ נקיזָאד םעד

 :רעמאּב עטאווירּפ נייק םינ טרעדָאפעג כיז טָאה עיצקאדער רעד נופ טסעמ

 רָאפנעמאזוצ נראפ עליפא נעמונעגנָא טסיזמוא טינ טָאה עיצקאדער יד .גנוק

 "דעק ,גָאזרעּפ עטע ביז עטמיטשאּב א גדואלוצנייא סופשאּב נלעמרָאפ א

 טימ רָאפנעמאזוצ נפא גטערטוצסיורא נייז קיטײנ טעװ סע בוא ,לאפ גיא

 גטסעפ א נעמענָא גענָאק נעמ לָאז ,גנורקעמ רעװיטקעלָאק זיא'ס רעכלעווא

 עיגעלָאק רעזדנוא גיא גרָאװעג טכיירגרעד טיג טפָא יוזא זיא סָאװ ,םוֿפשאמ

 וצ סָאד ןא ,גסײװ דעדילגטימ- עיצקאדע ר עלא גוא .סקעז ניפ

 רעייז ניוש זיא דילגפימ:עיצקאחער גנקידנעטש גטעּביז א נטסקעז םוצ נּבעג

 ,מוראיוזא .גגרָאז עקידנעטש ערעזדנוא נופ טקעיּבָא רעד נעוװעג גנאפ רעײז נו

 יוװצ, נלײװסױא גופ םמרָאפ רעד גיא געוװסיוא רעד זא ,דעביא כיא רעזאכ

 בָאה כיא נכלעװ ,געווסיוא רעכעלריטאנ א נטולכאפ געוועג ןיא "נעגניליירד

 ;סעה גוא גסיװ סוװָאשראמ 'כ טימ טקעיָארּפ ניימ גיא טריפעגניירא עקאגכ

 נוא ליפ גּבָאה ערעדנא נוא יקצַארט 'כ גטימ  נעמאזוצ ,ווָאטראמ 'כ גוא .מע ק

 ,יירד ייװצ , נלייװכיוא גופ מעטסיס עקיזָאד יד טקידייטראפ מעד כָאנ לָאמ ליפ

 אפ ."סעצווָארקסיאפ גופ נעגנולמאזראפ עטאווירּפ ייר רעצנאג א םא "נענניל

 ייווצ יד גופ רעטקאראכ גטאווירּפ מעד .נגעװ גנורעלקרעד סוװָאטראמ קידנטכיר

 עקיּבלעז יד טימרעד גריראּב וצ ננעווטסעדנופ טינ רָאג כיא ניימ ,נעגניליירד

 מעד נופ "גנוטיידאּב רעשיטילָאּפ רעד נגעװ גנוטּפיוהאּב סווָאטראמ

 .עיצקאהער עטלא יד קידנקיפעטשאּב טינ ,טכאמעג נּבָאה רימ גכלעוו ,טירי

 +ראמ 'כ נטימ מיקסאמ שירָאגעטאק גוא קידנעטשלופ ניּב כיא ,טרעקדאפ
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 ---גנוטיידאּב עשיטילָאּפ עסיורג א טָאה טירש רעקיזָאד רעד זא ,נירעד וָאט

 סָאד זא ,טגָאועג טָאה רע .ָאטראמ וצ מיא טּביירש סע עכלעװ ,יד טינ רָאנ
 לעװ כיא .רנאלסוד ניא קצ גמוא גנוקריוו רעד ראפ פמאק גופ טקא נא ןיא
 ;עג טציא ןיּב ןיא גנוקריװ רעד ראפ םמא ק א .גווָאטראמ גופ' רעטײװ נייג
 גוא ,עּפורג עטאווירפ םלא ,"ארקסיא) רעד נופ טייקיטעפ עצנאג יד געוו

 . אפ נלענָאיצאזןינאגר ָא גנעװ ,רעמ גנעװ ניוש כיז טדער טציא
 רימ םיט יװ ,ריא ראפ םמאק א ננעװ רָאנ טינ נוא ,גנוקריו יד נקיטסע פ

 ,נופרעד געז וצ זיא ,וָאטראמ 'כ נטימ שיטיל ַאפ רעדנאנאפ ָאד כיז געײג

 ,סצ נפא גקריװ וצ גליװ גקיזָאד מעד דלוש א סלא רימ טנכעראפ רע סאו

 תּבערטשענ ּבָאה כיא סָאװ ,סָאד סט סני ד רא פ א ראפ כיז נכעראפ כיא גוא

 גלענַאיצאזינאגרא גא םאא גנוקריװ עקיזָאד יד נקיטסעפראפ וצ בערטש גוא

 .נכארּפש ענעדישראפ פא עליפא נדייר ריס זא ,סיורא כיז סזייװ .נפיוא

 ,געגנוגנערטשנָא ערעזדנוא עלא ,טעּברא עצנאג רעזדנוא נעוועג טְלָאװ סָאװ = וצ
 רעד ראפ פמאק רעטלא רעקיּבלעז רעד צלא געװעג טלָאװ עריא ניורק יד געװ
 רעד נופ גנוקיטסעפראפ גֹוא גנוּברעװרעד עקידנעטשלופ יד טינ גוא ,גנוקריוו

 ןיא טירש רעטכאמעג רעד :טכערעג טוילָאסּבא זיא ווָאשראמ 'כ ,ָאי .גנוקריוו
 סעדייא טגָאז רעכלעװ ,פירש רעשיטילָאּפ רעסיורג א קעפַאס נָא
 נּבַאה עכלעװ ,נעגנוטכיר יד נופ ענייא נּבילקעגכױא טָאה עמ ןא ,מעד גגעוו

 .יטראּפ רעזדנוא גופ טעּברא רעקידרעפייװ רעד ניא טקרעמעגנָא םציא כיז

 :געװ רעטרעװ עכעלקערש יד טינ סָאמ רעטסרנימ רעד .גיא נקערש כימ גוא

 ;אּב גנעק גנצעזעג מאנסיוא , גנעו ,"ייטראּפ רעד עיא דנאטשוצ גנורעגאלאּב,

 עקיטפאהדנאטש:סינ יד עײגענעב .ל2 .ד .א "סעּפורג נֹוא נענָאזרעּפ עדעדנוז
 וצ װעוכעמ נעניײז רימ ,נענָאק רימ רַאנ טינ זיא נפנעמעלע עקידלקאוו גוא

 ,טוטאטס:ייטראּפ רעצנאג רעזהנוא נֹוא ,"דנאטשוצשננורענאלאב, א גפאש

 טענופ טקיטעטשאב נָא טציא נופ זיא סָאװ ,מזילארטנעצ רעצנאג רעד גוא
 עקילָאצליפ יוזא יד ראפ יידנאטשוצ:ננורעגאפאב, א זיולּב זיא ,רָאפנעמאזוצ
 ;גושעצ רעד נגעק עקאט .טײקנעמוװשעצ רעשיטילָא פ גופ גנלעווק

 רעד נוא ,נצעזעג:מאנסיוא עליפא נייז .ֿלָאז ,עלעיצעּפס קיטײנ נענייז טייקנעמ

 יד טקרעמעגנָא קיטכיר טָאה ,טכאמעג טָאה רָאפנעמאזוצ רעד נכלעװ ,טירש

 / גוא גצעזעג עניווא ראּפ סיזאּב נטסעפ א קידנפאש ,גנופכיר עשיטילָאּפ
 : .נעלטימםָאמ עניו א

 ,רַאו 1008 טסוגװא (7) 90 מעד נרַאװעג נטלאהעג זויא עדער יד
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 *סיֹוא רעד.נופ רָאפנעמאזוצ נטייווצ נפא גארטרָאפ
 .ָאיצוילָאװער רעשיסור רעד גופ עגיל רעשידנעל
 נטייוצ מעד נגעוו עיטארקָאמעדלַאיצָאס רערענ

 += פ"אדסר רעד נופ רָאפנעמאזוצ
 םא ּפָא רעירפ  נינעל כיז טלעטש ,נארטרָאפ מוצ וצ טערט רע רעדייא

 ,עגארפ רעד געװעג כעיש גענייז עכלעוו ,גנוציז רעקירָאפ רעד נופ נטאּבעד יד

 סָאװ ,סעצװַארקסיא יד נופ נעגנוציז עשאווירּפ יד גריראּב נָאק עמ ?םיװ םא
 סולשאב גקיטכעג מעד .רָאפנעמאזוצ:ייטראּפ מעד םייּב געמוקעגרָאפ געגייז

 רעגערטרָאפ יד ןא ,גיז מעד גיא סיֹוא רע טשטיײט רַאפנעמאזוצ מענופ

 רעלאמיגימ רעד ניא ןיולּב נפקאפ עטרילָאקַאטַארּפראפ:טינ יד נריראּב נפראד

 גופ נעגנולמאזראפ יד גנעוו קידנליײצרעד ,עיידעּב רע טָאה רעּבירעד נוא ,סָאט

 :ער יִד ןיולּב גריראּב ןצ ,"ארקסיא; עיצאזינאגרַא רעד נופ רעדילגמפימ יד

 | .גנומיטשּפִא רעד נופ גטאטלוז

 מער בנגעװ גלײצרעד וצ רעּבירא רע טייג ריפניירא גקיזָאד מעד כָאנ

 ,קֶא גיא .רָאפנעמאזוצ:ייטראּפ מעד ראפ טקעריד געוועג ןיא סָאװ ,רָאירעּפ

 .איוערפ נּבָאה ,רָאפנעמאזוצ מעד נסיירגוצ נעוועג זיא סע עּבאנפוא סעמעוו

 גיא עקאט גרָאװעג םריפעג ןזיא ענייז טייקימעט יד גוא סעצווָארקסיא יד טריק

 ,רָאפנעמאזוצ מוצ גנומטיירנוצ רעד סייּב גיוש רעּבָא .גנוטכיר רעשירקסיא רעד

 נופ רעירפ .טײקינײא רעלופ נופ טייוװ זיא קֶא גיא ןא ,גזיוועגסיורא כיז טָאה

 טימאב ביז טָאה רעכלעװ * ,טסידנוּב א געוועג דנאטשאּב גייז גיא זיא צלא
 נפ טעּבוא יד ןהיזָאמרָאט וצ יידעק ,טײהננעלעג רעדיווטעי גצונוצסיוא

 דעקיזָאד רעד ;גנוטכיר רעשירקסיא רעד ניא רָאפנעמאזוצ םעד נפורפיונוצ

 נענייז סע .עיניל ענעגײא נא ענייז טריפעג קידנעטש טָאה קֶא גופ דילנשימ

 ייֵז שטָאכ ** ;ושטָאּבאר ינשזויג נופ רעדילגפימ ייווצ קֶא ניא געוװעג כָאנ

 ײז זא ,טרעלקרעד עליפא נֹּבָאה נֹוא סעצװַארקסיא ראפ נטלאהעג כיז גּבָאה

 טריפעג טיײצ עגנאפ א נעניײז סע סָאװ גגעװ ,"ארקסיא , רעד וצ כיז גקיגייראפ

 טָאה עניוזא ראפ נצנאגניא ייז נענעקרענא רעּבָא ,נעגנולדנאהרעטנוא גרָאװעג

 ?ייז סָאװ ,עפוג סעצוװָארקסיא יד אֹּב עליפא ,טצעלוצ .טנָאקעג םינ כָאד געמ

 נשיווצ ,,טיהנייא עלופ ניק געװעג טינ ןיא ,קֶא נופ דנאטשאּב ניא ניירא גענ

 :יצראפ וצ כָאנ ןיא קיטכיװ .נשייהנרישראפ:גנוגיימ נעוועג נענײז עפוג ײז

 קיזָאד יד .נטאדנאמ עוויטארעפמיא ננעװ קֶא גופ סולשאּב מעד גענעכ

 .דע ר .יונטרָאּפ .ק
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 נסָאלשאב ןיא גוא רָאפנעמאזוצ גראפ גנאל בָאנ נענאטשטנא זיא ענאהפ

 גרעוו טפאשענּפָא נפראד נטאדנאמ עװיטארעּפמיא ןא/ ,גיז מעד ניא גרָאװעג

 :סיורא כיז טָאה גפיוא נשירָאגעטאק עמאס גפא נֹוא גיז גקיּבלעז מעד ניא

 טולשאּב רעקיזָאד רעד .עיצקאדער יד כיוא עגארפ רעקיזָאד רעד גנעוו טגָאזעג

 נפא ןא ,גרָאװעג טמיטשאּב ןיא סע .כיוא עפוג ריא םא טיײרּפשראפ כיז טָאה

 . ,ײטראּפ רעד נופ צנאטסניא עטסכעה יד רָאפ פלעמש רעכלעוו ,רַאפנעמאזוצ

 טינ ,עיצקאדער רעד נופ כיוא גוא ,רעדילנטימ:ייטראפ יד) נופ רענייק טָאה

 רעד ראפ נעננוטכילפראפ ןיא םינ עכלעו טימ נדנוּבעג כיז גטלאה טפראדעג

 יא ּבָאה סולשאּב םעד ּבילוצ .טקישעג גיהא םיא טָאה עכלעוו ,עיצאזינאגרָא

 רָאפנעמאזוצ םענופ גנונעדהָא:גָאפ א נופ טקעיארּפ א טעבראעגסיוא עקאפ
 :וצ נפא נגָארטנײרא נטָאלשאּב ּבָאה כיא נכלעוו ,מיא ןצ * ראטגעמָאק מימ

 זיא ,28 טקנופ מאּב ,טקעיָארּפ נקיזָאד מעד גיא .געמָאנ גיימ גיא רָאפנעמאז
 ירד גלײװסיױא גנעװ ציטָאנ א נרָאװעג טכאמעג טסקעט מענופ טײז רעד אּב

 .ָאד םעה טימ גנאהנעמאזוצ ניא .קצ גיא נוא עיצקאדעד רעד גיא נָאזרעּפ
 ןי'א עיצקאדער יד יוװ סיויעה .דנאפשמוא נייא כָאנ ביז טניפעג טקנוּפ נקיז

 :סָאלשאּב םעקסעה מענײמעגלא גא םיול ןיא ,נָאזרעּפ 6 נופ נענאטשאּב

 :אנרָא וצ נעמוקסיוא טעװ רָאפנעמאזוצ מעד סײּב ּכיוא ,לאפ גיא| זא ,נראװועג

 ןטײטעצ כיז גלעװ געמיפש יד גוא עיצקאדער רעד נופ גנוטאראב א נריזינ

 מעד טכער? ננומיטשאּב טימ גנוטאראּב רעד םא גדאקנייא געמ| לָאז ,כיולג םא

 ו : .שטיװַאלוװאּפ 'כ

 :רָאפיונוצ נּבױהעגנָא כיז נּבָאה רָאפנעמאזוצ מענופ ּבײהנָא גראפ גנאק

 :אקאפ כיז רעידמא טייקכעלנעמ יד נּבעגעג ײז טָאה קא רעד .גטאנעלעד יד
 ןּבַאה סעצװַארקסיא יד זא ,כעלריטאנ צנאג זיא סע .עיצקאדעד רעד טומ געג

 ונעד טימ נוא ,עשדערעגפיונוצ ,עראדילָאס רָאפנעמאזוצ פא געמוק טלָאװעג

 עטאװירּפ נרָאװעג פריפענ גטאגעלעד ענעמוקעג יד טימ נענייז ?יצו גקיזָאד

 ;סיוא פא נעגנולמאזראפ גרָאװעג טנדרַאעגנייא כיוא גענייז סע נוא ,נסעומש

 ;נופמאזראפ עקיזָאד יד םא .געגנוױשנָא יד ניא טיײקכעלטײחנײא גא גטעּברא

 :עֶנ םימ נרָאװעג רָאלק גטאגעלעד עקיניײא גופ) סעימָאנַאיזיפ יד נענייז געג

 ּבָאה כיא געװ ,אזא גנולמאזראפ א רענייא פא ,לשָאמעל ,טייקטמיטשאּב רעגונ
 ;עלעד| רעד טָאה ,ענארפ רעלאנָאיצאנ רעד גגעוו טארעפער א טנעילעגרעביא

 נופ טסייגנ םעניא טגָאזעגסיורא ביז ** נָאיאה נלעירטסוהניא:גראּב מענופ טאג

 ;נָא יד נופ טייקפרעטנָאלּפראפ עטסקע לאלכיב קידנזײװסיורא ,ס"88פ יד
 | ו | יי : - .נעגנויוש

 .ד ע ר .געגנורעלקרעד ---

 .רע ר .יקסנושַאמ .נג .וא -- "5
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 א יי = 20 אב ביג
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 ,רָאפנעמאזוצ גראפ געוװעג) נענייז סָאװ ,נדנעטשמוא יד געניײז סָאד טָא

 נהאפ גשװעגסיודא כיז ּבָאה כיא מורא יוזאיו ,נרעלקרעד כיא לעװ טציא
 גּבילקעגםיוא טָאה יז נעװ ,טייצרעדניא ,עגיל רעד נופ םאנעלעד גקיצנייא

 עיצאזינאגרָא רעשיסור רעד גופ זא ,גזיועגסיורא כיז טָאה סע .געייווצ

 ;וקעג טינ' זיא ;גטאנעלעד ייווצ גקיש טפראדעג כיוא טָאה עכלעוו ,ייארקסיא,
 ;אןֹוצ מענופ ּביײהנָא נראפ ןיא ט?מעד .רָאפנעמאזוצ נפא רענײא ניק געמ -

 :סָאלשאּב ,סעצווָארקסיא יד נופ גנולמאזראפ| רענעמוקעגרָאֿפ א פא ,רָאפנעמ

 ,מלײװעגסױא טָאה עגיל יד סָאװ ,נטאנעלעד ייװצ יד נופ רענייא זא ,גרָאװעג

 ,טאנעלעד נטייווצ םעד מיא נבעגרעּביא נוא םאהנאמ גייז נופ נגָאזּפָא ביז לָאז

 ;ענ ,"ארקסיא; עיצאזינאגְרָא רעד נופ םאנעלעד רעד נייז רע לָאז גיילא נוא
 טעװ סע ּביוא ,לאפ ניא זיא ,ייברעד ,עריא נטאדנאמ יײוװצ יד כיז קידנעמ

 םיא רע לָאז ,טאנעלעד רענעּבילקעגסױא רעד דנאלסור נופ גרָאפ ןצ נעמוק
 ."ארקסיא  עיצאזינאגרָא רעד נופ נטאהנאמ יײװצ יד נופ מענייא נּבעגרעּביא

 גופ טאגעלעד רעד נייז טלָאװעג ,כעלריטאנ ,כיז טָאה נװָאטראמ יא ,ךימ יא

 סע עכלעװ ,עילָאר רעד נופ טיקידנשיידאבמוא רעד ּבילוצ ,"ארקסיא , רעד

 כרוד טזײלעג רימ גבָאה טיירטש נקיזָאד םעד .עגיל יד | םליּשעג טָאה

 וי ..פריוג גפראוו
 םענופ ָארויּב א נביילקסיוא גנעוו -- עּבארפ עקידעליכטאכעק עטשרע יד

 ,עקירגמיידאפמוא נא םאנאה ,עסיוועג א גפורענסיורא טָאה --- רָאפנעמאזוצ

 :עג טָאה רעטצעל רעד .נװָאטראמ טימ רימ גנשיווצ טייהנדיישראפ:גנוניימ

 :ָאד רעד ניא קידנענעכערניירא ,נָאזרעּפ 9 נּביילקסיױא לָאז עמ זא ,טרעדָאפ

 ;.םױא קיטײנ ראפ גטלאהעג רעּבָא ּבָאה כיא .טסידנוּב א עליפא לָאצ רעקיז

 עקיטפאהדנאטש עטסעפ א גזײװסיורא גענָאק לָאז סָאװ ,ָארויב אזא נּבײלקוצ

 גא גדנעוװנָא עליפא גענָאק יז לָאז טייקידנעווטיונ נופ לאפ ניא גוא ,קיטילָאּפ

 ;אכעלפ :נדָאװעג גּבילקעגסױא געגַיז סע * ."טנאה ענרעזיא ענעפורעגיוזא

 | .שטיװַאלװאּפ גוא גינעק ,ולָאג

 :ופ נפאנעלעד ייוװצ .געוװעג רָאפנעמאזוצ נפא געגײז ,נטסידנֹוּב 8 צוכא -

 ;עד א גוא נטארקָאמעדלאיצַאס עשיסור יד נופ דנאּבראפ נשידנעלסיוא םענ

 2נעפטש טאמיק טָאה רעכלעוו ,י'דנאּבראפ:פמאק,,/ רעגנרוּברעטעּפ .םענופ טאגעֿפ

 עמאס נפ נּבָאה נענָאזרעּפ עקיזָאד יד .ײז טימ נעמאזוצ טמיטשעג קיד

 :ופ ניילא טנעמאלנער רעד ניוש ,גמאּבעד יד גניוצראפי קראמש גָא ּבייהנָא

 געננאגעג ענייז סע .טײצ ליפ ריש א נָא נעמונעגּפָא טָאה רָאפנעמאזוצ מענ
 עכלעװ ;ייטראּפ רעד גיא דנוּב מענופ טרָא עד גנעוו סעיסוקסיד עכעלדנעמוא

 מכאמענ טָאה .שינעּפעלשראפ אזא טקנופ .נעגנוציז עכעלפע טרעיודעג נּבָאה

 יור עב ו א .,6:608086 קץאגםװוש" :שיסור פא *
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 .גרילָארטנַאקוצכרוד עיסימָאק רעד גיא גלאפעגניירא ןזיא רעכלעװ ,טסידנוּב רעד

 ןייק ניא ,עיצקודטסּבָא נא טכאמעג טירש גהעי ףפא טָאה רע .נטאדנאמ יד

 גמ רעדילנטימ עקירעּביא יד םימ געװעג םיקסאמ טינ רע טָאה עגארפ נייא

 קידנעטש זיא גוא ,נעװעג כיוא ניּב כיא רעכלעו ניא ,עיכימָאל רעקיזָאד רעד

 ;םיוא אזא םא זא ,גנוקרעמאּב רעד פא ."גנוניימ רערעדנוזאּב ,, א אּב גּבילּבעג
 לָאז, סרעפשנעעג טסידנוּב רעד טָאה ,רָאפנעמאזוצ רעד נעיצראפ כיז גָאקי

 עיסימָאק רעד גיא גציז וצ פייקטיירג יד טקירדעגסיוא נוא ,"נעיצראפ כיז רע

  ןּבעגעגנײא כיז טָאה טכאנ רעבלאה כָאנ טייװ טשרע .טליוו ריא טייצ ?םיוו

 | | ,גטאדנאמ יד נרילָארטנָאקוצכרוד טעּברא יד נקידנעראפ וצ

 נא געמוקעגרָאפ זיא נעגנוציז:רָאפנעמאזוצ יד גופ געט עטשרע יד כיילג

 ;באה ,טעּבראעגסיוא טָאה רע ;כלעװ ,מוטאטס גטיול .קֶא גטימ טגעריצניא
 ;גָא , ןיולב מיטש:גנוטאראּביא םימ גרעוו גדאלעגנייא טנַאקעג רָאפנעמאזוצ פא

 טָאה גטאדנאמ יד גרילָארטנַאקוצכרוד עיסימָאק יד ;"רעוטנייטראּפ ענעעזעג

 נזָאלעגוצ לָאז ריא גופ זא ,"אּברָאּב, עּפורג רעד גופ עשָאקאּב יד נפרָאװעגּפָא
 ײװצ טקילייטאּב כיז נּבָאה' עיסימָאק רעקיזָאה רעד גיא .טאדנאמ א גרעװ

 עָאלוצ נגעק טגָאזעגסיורא שירָאגעטאק כיז נּבָאה עכלעוו ,קֶָא גופ רעדילגטימ

 רעד נופ רענעדטרָאפ רעד געװ ."אּברַאּב , נופ רעײטשרָאפ א רָאפנעמאזוצ נפא

 געניײז ,סולשאּב נקיזָאד מעד רָאפנעמאזוצ םעד ט?יײטעגטימ טָאה עיסימָאק

 טָאה ײּברעד ,גזָאלוצ "נגעק , גֹוא "ראפ, נטאּבעד עקידנרעיוד נענאטשטנא
 נופ רעײטשרָאפ ניק זא ,גנוניימ א טגָאזעגסיױורא סעצווָארקסיא יד נופ רענייא
 יד ?לײװ ,רָאפנעמאזוצ נפא גדאקניא םינ נםיומושעּב געמ פראד '"יאּברָאּב,

 ;אטסענ ביִז טָאה ,סעגירטניא םימ ןיוּב נעמונראפ כיז טָאה עּפורג עקיזָאד
 גגָארטעגניירא םוסעמוא טָאה ,סענוראּפש יילרעלא כרוד גכירקכרוד טער

 .מעד נָא םינ ריא טפור טסיזמסוא יקצָאר ט) .וז .א .א  יירעסייר
 ;עסקא .פ) (פגָאזעג כיא ּבָאה סָאד -- עילימאפ סרענדער

 םיא ראפ זא ,טלאה טנערעפער רעד ,סיוא טזײװ :דָאר
  :אכ פראש  יוזא יקצַארט 'כ רעד טָאה סָאד ,כעלקריװ (טינ סע טניול
 נ:עװ גפיירטש יד נופ נערּכ עמאס גיא ."אּבדֲאּב/ עּפורג יד טריזירעמקאר
 :יא טָאה ,"אּברָאּב ,, עּפורג רער נופ רעייפשרָאפ א רָאפנעמאוצ גפא  גזָאלוצ

 / טסקיטעּפשראפ טָאה רעכלעו ,'ישטָאּבאר ינשזוי, נומ גטאנעלעד יד נופ רעג

 :ראפ רעד גטעּבעג *,רעהא נעמוקענ טציא טשרע ןיא גוא רָאפנעמאזוצ  נםא

 םימ ביז גענעקאּב ֹוצ ײדעק ,טונימ 9 פא םיײרעּביא נא נכאמ וצ גנולמאז
 ;יזַאד רעד נעװ .עגארפ רעקיזָאד רעד כעייש נענייז סָאװ ,נדנעמשמוא עלא
 טכאמעג קֶא גופ רעדילגמימ יד נּבָאה ,גרָאװעג שּביולרעד זיא םיירעּביא רעק
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 כָאנ ןזא ,נקרעמאּב םראד עמ .רעטצנעפ מאּב טרָא נפא כײלג גנוטאראּב א

 :עֶנ קָא נופ רעדילנטימ עקינייא אֹּב נענייז רָאפנעמאזוצ םענופ בייהנֶא נזיּב

 :טימ רעד ,לשָאמעל .עיצקאהער רעד גנעק גטייקנדירפוצמוא עסיוועג געװ

 יד סָאװ ,נופרעד טכארבעגפוא רָאג זיּב נעװועג זיא קֶא ניא "דניּב, נופ דילג -

 :ָאמעדלאיצָאס עשישטייד יד קראמ 200 נומ ' עװַאדעג ריא טָאה .עיצקאהעד

 29 בוא רוא נופ שקישעג זיא סָאװ ,אזא יװ טנכייצאּב נלאו יר וצ גטארק

 מענופ שינעּבױלרעד עקידעליכטאכעל ניק םורעד קידנעמוקאּב טינ ,קֶא םענ

 אַּב כעלריטאנ צנאג זיא .רעכלעוװ ,טקא גקידקושמוא נקיזָאד םעד גיא .נטצעל
 ,םיריװאכ עשידנעלסור יד טימ נּביירשפיונוצ כיז כינ טייסכעלגעמוא רעד
 .םיוא יא פניױװ עבלעוו ,עיצקאדער יד ןא ,נעזעגנייא שסידנוּב רעד טָאה

 גנעװ מיא אֹּב קידנגערפ םינ ,קָא נופ נעמָאנ מעניא טעװעטאּבעלאּב ,דנאק

 ;רעד נכאמ וצ גאלשרָאפ א גרָאװעג גנַארטעגנײרא עליפא זיא קָא ניא .מעד

 פיו ,נרָאװעג טכאמעג עקאטפ ןיא רעכלעו ,דיירסיוא גא עיצקאדער רעד ראפ

 א געועק זיא רעכלעוו ,אוא רעוואכ רעד טקיניראפ כיִז טָאה טסידנוּב מוצ

 ;טימ מעד ננעװ ּבָאה כיא עוו ***.!אהקסיא; עיצאזינאנרַא רעד נופ דילנפימ

 :רעד טָאה נוא נרָאװעג טכאהּבעגפוא קראמש רע ןיא ,נווָאפראמ טלייטעג

 סָאד ,נײנ :װָאטראמ) "טייקימכערטרעדינ) א ןיא סָאד זא ,שרעלק

 מעד .(טצונאּב סינ כיא בָאה "טײקיטכערטרעדינ, טרָאװ

 רע ןא ,נּבעגענּוצ כָאנ טָאה וָאטראמ .טינ ביא קנעדעג קוררסיוא מעיונעג

 ןא ,נגײצרעּביא וצ נעזעג מיא ּבָאה רעדיוװ כיא ."גזָאל טינ יוזא סע טעװ;

 קידנּבעגצ טיג ,נגיװשראפ זיא רעסעּב זא נוא קיטכיװ יוזא םינ ןיא סָאד

 ;אַּב יד טקידנעראפ כיז טָאה סע נעװ .גנוטיידאּב נייק טנעדיצניא נקיזָאד םעד

 ;ואַּפ 'כ רעד טָאה ,רעטצנעפ מאּב נעמוקעגרָאפ זיא עכלעוו ,קֶא נופ גנוטאר

 ערעדנא ײװצ יד םלייטעגפימ ,דנאטשאּב נייז גיא געװעג ןיא סָאװ ,שטיװַאֿפ

 ;'פ טאנעלעד נטקיטעּפשראפ םמענופ גאלשרַאפ נטױֿפ זא ,רעדילגפימגָארויּב

 טײהרעמ א טימ ןיא ,קָא גיא ניירא ביוא זיא רעכלעוװ ,ײישטָאּבאר ינשזוי,

 גדאלוצנייא םולשאּב א גרָאװעג נעמונעגנָא ,נשטיװָאלװאּפ ,מיא צוכא ,נעמיטש

 גופ טכער טימ ,נווָאנאזאיר ,יאּברַאּב, נֹופ רעייטשרָאפ א רָאפנעמאזוצ גטא

 םעד גגעק נטַאהרפעגסיורא שיגרענע זיא שטיװָאלװאּפ 'כ .םיטשנגנוטאראב א

 טַאה ,נטאהנאמ עוויטאהעּפמיא ניק ָאטינ גענַיז סע ?ײװ ,נוא סולשאּב גקיזָאד

 :נעק רָאפנעמאזוצ נפא נריטסעטַארּפ וצ טכער סָאד טָאה רע זא ,נפלאהעג רע

 כיױא גוא עיצקאדער יד כיוא נוא ,רעדילגשימנָארויּב יד ,זדנוא .םולשאּב אזא

 עקיזָאד יד טנערעגפוא גפיוא נטסקראטש נפא טָאה סעצווָארקסיא ערעדנא
 :רעד ןיוש בָאה כיא נכלעװ גֵגעוו ,קֶא נופ דילגטימ רעד .קָא נופ גנומיטשאּב
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 793 פ"ארסר .מצזוצ || גגעוו .ר-.ס ,ווער .סור רעד גופ עגיל ,לסיוא רעד גופ ,מאזֹוצ }} פא גארטרָאֿפ

 :נָאקוצכרוד עיסימָאק רעד נופ גנוציז רעד פא טָאה ,אוא 'כ רעד .טנָאמ
 רעײטשרַאפ א נזָאלוצ נגעק סגָאזעגסיורא כיז ניילא נטאדנאמ יד גרילָארט
 ,קָא גופ גנוטאראב רעד גיא ,רעדיװ טציא ;רָאפנעמאזוצ גפא 'יאּברַאּב , נופ

 טציא טָאה רע ,נדאלנייא םיא לָאז עמ זא ,טמיטשעגנייא ,טרעקראפ ,רע טָאה

 :יוזא כיז נּבָאה רימ .ראפנעמאזוצ גפא נווָאנאזאיר נּפעלשכרוד טלָאװעג גיילא |

 ;רענע נא ףא :סָאלששנא כיז רימ נּבָאה טלמעד .עקטסאפ א גיא גענופעג מודא

 גנעק .קֶא נופ גנומיטשאּב רעזעילאדנאקס רעקיזָאד רעד גגעק פמאק גשינ

 טָא טְנָאעג םער גנעװ ערער נײמ ניא ּבָאה כיא .כאסא טדערעג נּבָאה ריא

 עשיייּפָארייא יד םא סיוהא נפור סע גנוגערפוא מערוטש .א ראפ סָאװע :סָאװ

 נפא גוא ,סנייא סעיסימָאק יד גיא גדייר עכלעװ ,נשטנעמ ענעי נסערגנָאק

 .צו 'כ מעד טניײמעג כיא ּכָאה ,סָאד קידנגָאז ."שרעדנא רָאג רָאפנעמאזוצ

 טטיװאלװאפ 'כ רעד נעװ ."ארקסיא) עיצאזינאנהָא רעד נופ דילנטימ םעד
 :אב אזא ננעק טסעטַאהּפ נײז גנעװ רָאפנעמאזוצ מעד טלייטעגמימ טָאה
 ןא ,נעגופעגנייא "ישמָאּבאר ינשזוי, נֹופ דילגטימ רעד טָאה ,קֶא נופ םולש
 ,5ג .ד ,א רָאטעמ רעקידנריזינאגרָאזעד א ,גילּפיצסיד יד גכערּב טסייה סָאד
 'ב גראפ גנופָארטשאּב עקירעהעג א רָאפנעמאזוצ מאּב טרעדָאפעג טָאה גוא
 עלא עקיזָאד יד טּפאלקעצ נּבָאה רימ רעּבָא ,טאפ אזא ראפ שמיװָאלוװאּפ
 :עג נעמונעגנָא ןיא סע .גרָאװעג םגיזאּפ זיא קֶא גופ םייהרעמ יד .נפנעמוגרא
 וצ טכער ניק טינ טָאה ,עיגעלָאק סלא ,קֶא רעד זא ,עיצוילָאזעד א גרָאוװ
 ףָאפנעמאזצ רעד יװ ,מעד כָאנ רָאפנעמאזוצ םענופ רנאטשאּכ נפא נקריוו
 :רַאפ רעד .גטאהנאמ יד גרילָארטנַאקוצכרוד עיסימָאק א נּבילקעגסױא .טָאה
 כיוא זיא רימ רעּבָא .גרָאװעג גפרָאװעגּפָא ןיא גווָאנאזאיר גדאלוצנייא .גאלש
 :יפס סעצװָארקסיא עקינייא נופ גרעה ֹוצ נעמוקעגכיוא רָאפנעמאזוצ גכָאנ
 ךילנטימ א רָאפנעמאזוצ נפא גזָאלוצ טפראדעג רעשפע געמ טָאה יצ ,סעק
 טיוא רָאפנעמאווצ נפא ּבָאה כיא :שט ײד) ."אּברֲאֹּב; גופ
 :עדנא גיא כױא גוא ,קיטכיר צנאג (עקיּבלעז סָאד טגָאזעגסיורא
 :נעטש טינ שטיד 'כ רעד סָאה ,נדייר ,כָאנ ?עװ כיא םָאװ גגעװ ,נגארפ ער
 ענארפ רעד ניא ,?שָאמעל ,סעצוװָארקסיא עלא טימ סנייראפ טריטָאװ קיד
 ;נָאז סעצװָארקסיא עקינייא .ןכארּפש יד גופ גנוקיטכעראּבכיילג רֶעֹד גגעװ
 ;ולק פראה קצ רעד זא ,געגנגיושנָא ענדַאמ טסכעה עניוזא כיוא סיורא טציא
 ;נָא עוויטימירפ גוא געגנולקאוו עלא סײקיטעט גייז גיא .געלגיּפשּפָא טשרעמ
 עקינייא טדערעג גּבָאה טסייג גקיּבלעז םער גיא .,ייטראּפ רעד גיא געגנויוש
 סוראיוא .כיוא רָאפנעמאזוצ גפא סעצוװַארקסיא עקידקלקאוו ,עטסעפשינ

 וצ כיז גענעכעראפ סָאװ ,עלא טשרעמיולק זא ,קוק רעד זא ,סיורא. כיז טזייוו
 נײק םינ נצנאגניא ןיא ,נסעמעז-עדניא עניוזא עקאפ נענייז ,סעצוװַארקסיא יד
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 גתורוצנָא עליפא כיז נעמעש עכלעו ,סעצווָארקסיא נאראפ נענייז סע ,רעקיטכיר

 נפמעק עכלעוו ,סעצוװָארקסיא נאראפ נענײז סע .טקאפ א זיא סָאד ,סעצװַארקסיא

 עכלעװ ,נעגנורעטש ענעדיישראפ ריא נפאש עכלעװ ,"ארקסיא , רעד גגע

 ןיא .סע  ,רעלוּפָאּפ גרָאװעג ןיא "ארקסיא} יד .טייקיטעט ריא גריזָאמרָאפ

 ןצ עליפ טינ טרעטש סָאד רעּבָא ,צעװַארקסיא נפודּוצנֶא כיז עדָאמ א גרָאװעג

 טנעקרענא יז נּבָאה סע רעדייא ,רעירפ נעוועג געניײז ייז סָאװ ,סָאד נּביילּבראפ
 טכארּבעג ריא נּבָאה סעצװַארקסיא ערעכיז:טינ עניוזא .נטעטימָאק באסא

 .רעּבָא זיא ...נפָא ,טעשַאּפ ריא נגעק טפמעקעג כָאנ ייז גטלָאװ .,נרָאש .כאסא

 / .מייהעג ,טקרעמאּבמוא ,גָאר נרעטניה נופ ,ליטשרעדניא ייז גטעּברא ,גיינ

 רָאפנעמַאזוצײטראּפ גפא גנונעדרָא:נָאט רעד גופ טקנוּפ רעטײװצ רעד -

 עיעשטָאּבאר , נופ רעגנעהנָא יד .םארגָארּפ:יטראּפ רעד געװעג טעמדיװעג זיא

 סע נעמעװ ,נטאגעלעד ערעדנוזאּצ ענעדיישראפ גוא נשסידנוּב יד ,?ָאלעיד

 ןּבָאה ,"ּפמוז, נעמָאנוצ רעד נתָאװעג נּבענעג רָאפנעמאזוצ םעד סייּב ןיא
 מארגָאהּפ רעד נגעוװ נטאּבעד יד .עיצקורטסּבָא עכעּבײלנמוא נא טכאמעג

 טינ נגָארטעגניירא טָאה וָאמיקא ננײא .נגוצעצ רעייהעגמוא כיז ּבָאה
 :ביא ראפ כעלּבעטשנוּב נטירטשעג טָאה עמ .נעגנורעסעּבסיוא קילדנעצ גייא
 זיא סָאװ ,טסידנוּב נײא .טרָאװדניב םענעי רעדָא םעד ראפ ,רעטרעװ ענלצ

 טָאה ,טארנָאהּפ רעד גופ טקעיָארּפ םעד גקוקוצכדוד עיסימָאק רעד ניא ניירא

 ,םעד ,רימ גטכארטאּב טקעיֶארּפ עשז סעמעװ -- טנערפעג טעדנירגאּב צנאג

 טָאה ֹוָאמיקא סָאװ רעדָא טגײלעגתָאפ טָאה י"ארקסיא,, עיצקאדער יד סָאװ
 אב וע געמוקעגסיוא סע ןזיא געגנורעסעּבסיוא ?יפיוזא -- ?גנַארטעגניירא

 :ָארּפ יד גוא ,עקיטשינ געװעג נענייװ נעגנורעסעּבכױא עקיזָאד יד .נעלדנאה

 ?עדנע עטסנרע זיא'ס עכלעו נָא טוילָאסּבאו גרָאװעג געמונעגנָא זיא מארג

 21 20 אב טרערָאפעג ריא גגעװ נטאּבעד יד ןּבָאה גנעווטסעדנופ ;געגנור

 .וצ םענופ טעּברא יד נעװעג ןיא סע ווישקודָארּפײטינ ?םיװ םא טָא .נעגנוצ

 :יישראפ יד טכאמעג ריא נּבָאה סע עכלעוו ,עיציזָאּפָא רעד ּבילוצ רָאפנעמאז

 .נטנעמעלע * עשירקסיא:יזאווק גוא עשירקסיא:יטנא ענעד

 רָאפנעמאזוצ נפא נעמוקעגרָאפ זיא סָאװ ,טנעדיצניא רעסיורג רעטייווצ רעד

 רעד כעױקימ םנעדיצנאא רעד נעװעג ןיא ,קָא נטימ טנעריצניא נכָאנ

 גפא נפורעגנָא שינָאריא םיא טָאה עמ יװ ,רעדָא ,גנוקיטכעראּבכײלג:נכארּפש

 גגעוע רעדָא :װ ָא טר א מ) ."טשייהיירפײנכאהּפש רעד נגעוװ, ,-ָאפנעמאזוצ

 כאז יד ."נעלזײא יד גגעװ כױאט ;ָאא (רעטכעלעג) ("געלזײא יד

 ייטראפ רעד נופ םארגָארּפ רעד גופ טקעיֶארּפ מעניא .סָאװ ניא טא טייטשאּב

 נוס .קיגנעהּפָאמוא ,רעגריּב עלא גופ םייקטקיפכעראּבכײלג רעד נגעוו כיז םדער

 .רע ר .עשורקסואנ טשרעמיולק = 5
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 פימהעד כיז נּבָאה נטסידנוּב יד .װ .א .א עיגיֿפער ,טעטילאנָאיצאנ ,פכעלשעג |
 יא נרעװ גנָארטעגנײרא לָאז םע ןא ,גרעדָאפ נעמונעגנ גוא טקידירפאּב טינו

 ריא םא כיז נענרעֿפ וצ טעטילאנָאיצאנ רעדעי נופ טכער סָאד מארנָארּפ רעד
 עכעלטפאשלעזעג ענעדיישראפ גיא ריא ףא כיז גדנעו וצ כיוא נוא כארּפש

 .ייאּב גײיא נופ גנוקדעמאּפ רעד פא רעפטנע סלא .נמלאטשנא עשיכולעמ גוא

 ;ֿלעמ רעד םא ,ליּפשייּב סלא  ,נזיװעגנָא טָאה רעכלעוו ,טסידנוּב נקידוועד

 :דרעפ גגעיו ןא ,טסרעמאמ וָאנאכעלפ 'כ רעד םָאה ,יירעלטכיצ:דרעפ רעשיכ כ

 גדייר סע; רָאנ ,םינ גהייר) דרעפ לייוו ,נייז טיִנ דייר נייק גנָאק יײרעלטכיצו

 :עגנָא ,סיוא טזייוו ,טקידיילאּב םורעד ביז נבָאה גמסידנוּב יד ,"נעלזייא ןיולּב

 .נבשזעבכ רעייז םא ציװ םעד געמונ

 נטשרע םמוצ כיז טָאה גנוקיטכעראּבכײלג:גכאהּפש גנעװ ענארפ רעד ניא

 ;וא סעצלעידעשטַָאּבאר יד ,נטסידנוּב יד צוכא .גנומלאּפש א גזיוועגסיורא לָאמ

 בוא טגָאזעגסיורא "טייהיירפײנכאהּפש , רעד ראפ כיז גּבָאה ,?ּפמוז , מעד

 רעד ניא געמיטש גייז טימ טָאה שטייד 'כ .סעצווָארקסיא יד נופ עקינייא
 :עגפוא ,גנונערפוא ,גנודעדנווראפ זדנוא אּב גנפורעגסיורא עגארפ רעקיזָאד
 'טמיטשעג רע טָאה טָא ,נטלאהעגּפָא ביז רע פָאה טָא ;.װ .א .א טייקטכארּב

 ;טגיירפמוג גרָאװענ טזיילעג עגארפ עקיזָאד יד ןיא פָאקלָאקּפָאס .ןדנוא גגעק
 - / .קימיטשנייא נוא כעל

 כעצװַארקסיא עלא רָאפנעמאזוצ טפלעה רעטשרע רעד 2יא נּבָאה לאלכיּב =

 א טרישסיזקע ייז גנעק ןא ,טנַאזעג נּבָאה נטסידנוּב יד ,סנייראפ טלדנאהעג

 צ םעד טריזירעפקאראכ עדער גײװ ניא טָאה טסידנוּב גייא .ננורעוושראפ

 כיא  ּבָאה םורעד רעפשנע 268 ."טייהרעמ עטקאּפמאק, א יװ ,רָאפנעמאז
 :ראפ ליז לָאז ערעזדנוא ייטראפ עצנאג יד זא ,שטנוװ סעד טקירדעגסיוא
 | .טייהרעמ רעשקאּפמַָאק נייא ניא געלרנאוו

 גופ .רָאפנעמאזצ טפלעה עטיײװצ יד רָאֿפ טלעטש דְליִּב רעדנא נא רָאג = |
 :ראפ:גנוגיימ יד .רעק רעשירָאפסיה סוװָאטראמ נָא כיז טּבייה נָא טלמער

 טינ רָאג נעוועג גענייז ,זדנוא נשיווצ םקעלּפטנא כיז נּבָאה עכלעוו ,נטייהנרייש

 נקיטכיר טינ םווָאטראמ גופ נעגנורהעגסיורא נענייז ייז .עקידנמיידאּבמוא נייק

 רעד נֹומ טניײנענּפָא כיז טָאה ווָאטראמ 'כ .טנעמָאמ נקיטציא םעד נצאשּפָא

 / .רעירפ נטלאהעג כיז טָאה רע' רעכלעוו אֹּב ,עיניק

 ןעװעג טסעמריװװעג ןזיא גנונעדרַא;נָאפ רעד נופ פארגאראּפ רעטפניפ רעד

 :ראמ נֹוא רימ גשיווצ זיא םענייז טקנוּפ גמשרע מעד ּבילוצ .טוטאטס םשעד

 טקידייטראפ נּבָאה דימ .עיסימָאק רער גיא כָאנ טיירטש א גענאפשטנא נװָאט

 וצ .טגײלעגרַאפ ּבָאה כיא געװ ,טייצרעדניא .געגנורילומרַאפ ענעדיישראפ

 ;יטראפ יד גָא טמענ סע רעװ ,מעד דילנטימ:יישראּפ א ראפ נענעקרענא
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 יאס רעכלעווא ניא ניירא טײג ,עציטש עלעירעטאמ ריא טייג גוא מאהנָארּב

 ;רע יד צוכא ,גונעג ראפ נטלאהעג וָאטראפ טָאה --- ,עיצאזינאנרָא:ײטראּפ
 ;ראּפ יד גופ רענייא נופ לָארטנַאק נרעטנוא טעּברא ,נעטנוגנידאּב ייווצ עטש

 זעגנָא ּבָאה נוא גנורילומרָאפ גניימ דאפ  געוועג ניִּכ כיא .סעיצאזינאגראיימ

 טינ רימ נענָאק רילנפימ:יטראּפ א גופ עיציניפעד רעדנא נייק זא ,גזיוו

 האפ גענעקרענא .מזילארטנעצ נוּפ ּפיצנירּפ מענופ קידנטערשּפָא טינ .נכאמ
 ;ייפראּפ- םוש גייק גיא ניירא טינ טײג סָאװ ,גָאזחעּפ א דילגטימ:ייטראּפ א
 ה .לָאהצנַאק:ײטראּפ רעדיוופעי נגעק כיז גנָאוסיורא טסייה ,עיצאזינאגרַא

 ;באל טכערּפשרעדיװ רעכלעװ ,ּפיצנירּפ םשיינ א ןגָארטעגניירא װָאטראמ םָאה

 2ראפ טָאה גנורילומרָאפ סווָאטראמ ."ארקסיא) רעד נופ נּפיצנירּפ .יד גטול
 גוא זא ,פורעד גפוראפ כיז טָאה רע .ייטראּפ רעד גופ געמאה יד טרעטיירב

 ד טנפעעצ טיירּב טָאה רע .נסאמ יד נופ ײטראּפ א נייז םראה ייטראּפ רעזד

 יב געמאר:ײטראּפ יד טרעטיירּבראפ ,נטסינוטרָאּפָא יילרעקא דאפ רימ
 םע טלעשש רעדיװ נעגנוגנידאּב ערעזדנוא אֹּכ .טייקנעמגוװשעצ רעקידנעטשלופ
 . ךענָאיצוולָאװער א נשיווצ צענערג יד נלעפשטסעפ לייװ ,ראפעג עסיורג א רָאט

 קישיג זהנוא ראפ ןיא רעּבירעד ;רעװש רעײז זיא רערעדױלּפ א טאפנ גוא
 אב ןיא רעלעפ סװָאשראמ .ייטראּפ םירגאּב מעד נרעלעמשראפ וצ נעוװעג

 ראפ ײטראּפ רעד נופ נריפ יד טנפעעגצשיירּב טָאה רע סָאװ ,נירעד נענאטש

 גפא עליפא זא ,נזיוועגסיורא כיז טָאה סע נעװ ,טייצרעדניא ,נשטנעמ עראיל

 .ךעסײרעטנורא לָאצ רעד וצ קעלײכטירד רעצנאג א טרעהעג רָאפנעמאזוצ

 :לָאפ גױז .מזינֹוטרָאּפָא גזיװאּבסיורא ?אפ גקיזָאד מעד גיא טָאה וַאטראמ
 רערעי ?;טופאטס גיא סגאנָאסיר נשלאפ א גגָארטעגניירא טָאה גנורילומ

 :ונאגֹרא -עד נופ לָארשנַאק נרעטנוא נעניפעג כיז םראד דילנטימ:ייטראפ

 נשצעל 8ֹוצ זיב גײגרעד וצ םייקכעלגעמ יד גּבָאה לָאז קצ רעד זא ,יוזא עיצאז

 א וצ כיז לומיטס א נּבעגעג טָאה גנורילומרָאפ ניימ .דיפנפימ:ייטראפ

 טי ,"רילגטימ:ײטראּפ , םירנאּב םעד טקירעדינרעד טָאה װָאטראמ 'כ .נריזינ
 ראצ סוָאטראמ פא .כיוה רעײז ,כיוה גייטש רע פראד ,רעּבָא גנוניימ גיימ

 סָאװ ,"ּפמוז , רעד נוא "דנוּכ , רעד ,?ָאלעיד עיעשטָאּבאר , רעּבירא געניײז

 .טשנופ םארגאראפ נטשרע םעד טריפעגכרוד רע טָאה םליה רעײז טימ|

 ִו ,םוטאשס

 סָאװ ,י'נעגנאֿבק עקידנדנעש , גנעוו נרייר נּבױהעגנָא טָאה וָאטראמ 'כ רעד

 .יראמ נעמעװ טימ ,פורער נעגנוזייוװנָא יד ניא .מיא גגעװ טיירּפשראפ גרעו

 .טָאה רימ .גנוקידיילאּב םיש גייק געװעג טינ זיא ,גדנוּבראפ געוועג זיא זאט

 גיא נזיוועגסיורא כיז בָאה כיא נעװ ,נפהָאװעגרָאֿפ עקיּבלעז סָאד כיוא געמ

 םינ סָאט רעטסדנימ רעד גיא ביז ּבָאה בכיא נוא ,רעקורּב 'כ נטימ דגוּב א
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 :טגָאזעג טָאה רע גװ ,עלעטעצ א טקישעגוצ רימ טָאה ווָאטראמ נעװ ,טקידיילאּב
 :עװעג ןיא נרעקורּכ טימ דנוּב גיימ ,סעמע .ייריד טימ טריטַאװ סע רע ,עֶז

 ''דנֹוּב , גפימ גנודניּבראפ סוװָאטראמ רעּבָא ,רעקילעפוצ א נוא רעקילייוװמייצ א

 ;רָאֿפ סווָאטראמ גגעק געוועג גיִּב כיא .עפמסעפ א ראפ נזיוועגסיורא כיז טָאה

 :ראמ טנרָאװעג ּבָאה כיא *.גנופמוזראפ א נעוועג ןיא קסָאד ?ייוװ ,גנורילומ

 ,נװָאטראמ טימ קידנעײג ,נּבָאה ערעזדנוא רענגעק יד נוא ,םעד גגעװ גָאט

 טָאה רעּבָא .רעלעפ נקיזָאד מעד טרירטסויליא רָאלק רעײז ,שטנעמ נייא יװ

 גיא גלאפעגנניידא ןיא ווָאטראמ סָאװ ,נירעד םינ טייטשאּב עכעלרעפעג עמאס

 שינ ביו רע סָאה ,קילעפוצ מיא ניא קידנלאפניירא סָאװ ,נירעד רָאנ ,ּפמוז א

 גא רעמ צלא געקנוזעג ןיא רע רָאנ ,םיא נופ גכירקוצסיורא טימאַּב

 גופ מיטאּבעלאּב יד גרָאװעג נענייז ייז זא ,טליפרעח נּבָאה גטסידנוּב יד .רעמ

 רעײז ײטראּפ רעד נופ טוטאטס נפא טגיילענפורא גּכָאה נוא ,עגאק רעד

 | .לּפמעטש

 טעדפיּבעגסיױא כיוא כיֵז טָאה רָאפנעמאזוצ מ טפפעה רעטייווצ רעד טאשעּב

 יד גופ עיצילאָאק א נופ גענאפשאּב ניוש זיא יז רעּבָא ,טייהרעמ עטקאּפמָאק א

 ;אר,, נופ טייהרעדנימ עטקאּפמַאק יד םוילפ "ּפמוז , רעד םוילּפ סעצװָאטראמ

 ;עג ןיא טייהרעמ עטקאּפמָאק עקיזָאד יד גוא .'ידנוּב, נוא ?ָאלעיד עיעשטָאב
 :עסייר יד קידנעעז ,טָאה טסידנוּב א רענייא .סעצווַארקסיא יד גנעק נענאטש

 ,נריטוקסיד ֹוצ םעגעגנָא ןיא סע; :טגָאזעג ,סעצווארקסיא יד נשיווצ נער

 'ידנוב , רעד סָאװחאּפ ,כםעלרנעטשראפ טינ ןיא ךימ ."כיז גנַאלש רעריפ יד געוװ

 רעד נופ סָאּבעלאּב רעד געװעג זיא רע .נדנעטשמוא עניוזא אב קעװא זיא

 צלא גופ רעכע?גיישראוו .גכאז כאסא נריפכהוד טנָאקעג טְלָאװ רע נוא עגאק

 .טאדנאמ גוויטארעּפמיא נא טאהעג רע טָאה
 ספענופ םארנאראפ נטשרע מעד טריפעגרעּביא טָאה עמ יװ ,םעד כָאנ

 עמ םייװ יװ עלייק ענעכַאהּבעצ יד נדניּבראפ טזומעג רימ נּבָאה ,טוטאפס
 :ןקעגפוא ,כעלריפאנ ,זיא זדנוא אֹּכ .ּפונק גקידנעייוװצ א .טימ ,רעפייטש בעק

 ףילוצ .?סיפ א נלעטשרעטנוא ,נריפרעטנוא זדנוא טעװ עמ זא ,עריומ יד נעמ
 ;טנעצ יד גוא עיצאטּפַאָאק עקיטייזייוװצ א נריפוצניירא נעוועג קיטיינ זיא מעד

 :דנאה ערעייז גופטייהנייא יד יײטראּפ רעד נרעכיז וצ יידעק ,גטלאטשנא עלאר
 טָאה עמ .פמאק א נענאטשסגא רעדיװ ןיא עגארפ רעקיזָאד רעד ּבילוצ .נעגנוק
 גענַאק טינ ביז לָאז רָאפנעמאזוצ:יײטראּפ גנטירד םוצ זא ,יוזא נכאמ טזומעג
 מאה עמ .קַא גטימ נעמוקעגרָאפ ןיא סע סָאװ ,עקיבקעז סָאד נרעזאכרעּביא

 פא .מוירעטסינימ נשירקסיא ,נכעלרע ,םענעטלאהעגסיוא נא נפאש טפראדעג)

 ננעװ טקנוּפ רעד .נרַאװעג גנַאלשעג רעדיװ ריס גענייז טקנוּפ נקיזָאד מעד

 .ד ע ר .עטַאלב א נוא ,פמוז א נוא כוז נעלדנאווואפ -- *
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 :םדָאװעגכרוד ןיא גטלפשנא עלארטנעצ יד נופ- עיצאטּפָאָאק רעקיטײזנגעק

 טָאה ,"ּפמוז,, רעד מיא טָאה טציטשעג סָאװ ,רעלעפ סוװָאטראמ = '?",גרָאװעג

 .עיצילאָאק יד כיז טָאה נָא טנעמָאמ םער נופ .רעטעליוּב כָאנ טקעלּפטנא כיז
 נענייז עלַאּפאמ א נופ גנוָארד רעד רעטנוא נוא ,קידנעטשלופ טעדליּבעגסױא

 .סענָארטאּפ עטלּפָאד טימ גסקיּב ערעזדנוא נדָאלוצנָא געװעג גנעגנּוװצענ רימ

 ערעייז טימ נֹוא נסעזעג נעֶנייֵז ?ָאלעיד עיעשטָאבאר, יד גוא 'דנוּב, רעד

 ;:אטשטנא ןיא גענאהנופ .רָאפנעמאזוצ םענופ ?ריוג םעד גסָאלשאּב נעמיטש

 .פמאק רעטרעטיּבראפ ,רעטנשקאעגנייא נא נענ

 עיצאזינאגרָא רעד גופ נעגנוציז עשאווירּפ יד וצ נײגרעּבירא טציא ריִמָאֿל

 םימ נעמונראפ רעקירעד כיז רימ גּבָאה נעגנוציז עקיזָאד יד פא ."ארקסיא,
 ;נוציז ריפ עלא נופ כעשעמ ניא .קצ נופ דנאטשאּב םעד נגעוו ענארפ רעד

 מורא נטאּבעד נרָאװעג טריפעג גנענייז "ארקסיא) עיצאזינאגהָא רעד נופ נעג

 :לָאּפ נקירדסיוא טלָאװעג טָאה סעצוװָארקסיא לייט א נעמעװ .,אנא 'כ מעד

 :ָאד מעד גופ ניז גכעלּבעטשכוּב מעניא טינ נטולבאפ רעּבָא ,יורטוצמוא גשיט
 :עגֹוצ טינ !אאא רענייק טָאה סעכעלרנעש גייק שויִלָאסבא לײװ .טרָאװ גקיז
 -אפ טיײיקראּבניוט ם' אאא גופ גנוטייראּב רעלעיצעּפס רעד גיא רָאג ,נּבירש
 ;עג ענעסיּבראפ געמוקעגרָאפ נענייז מעד ּבילוצ .מוירעטסינימ נשירקסיא נא

 טגאזעגסיורא נשטנעמ 9 ביז נּבָאה ,16 נופ גנוציז רעטצעל רעד פא .ננעלש

 טָאה עקאט ָאד .נטלאהעגּפָא ביז נּבָאה עקירעּביא יד ,ראפ -- 4 ,א14 ננעק

 נייפוצכרוד דנאטשאּכ א ראפ סָאװ גיא ,מעד נגעװ ענאהפ יד טזײלעג כיז
 ,מוירעטסינימ נגייא נא טציא

 :םיונוצ ,"נעגניליירד) ענעדיישראפ טגיילעגרָאפ נּבָאה ביא גוא וװָאטראמ

 נעמיטש יד נּפאקקעצ קידנלעװ טינ .טנַאקעג טינ רימ נּבָאה ייז םא ביז גיינ

 רימ .לטעצ:סימָארּפמָאק א נגיילרָאפ נסָאלשאּב רימ נּבָאה ,רָאפנעמאזוצ נפא

 א פא נעװעג מיקסאמ ּבָאה ביא :סעבָאנאה - יילרעלא םא נעגנאגעג געגייז |

 .נעגנאגעגניא טינ פורעד זיא טייהרעדנימ יד ,סעצװַאטראמ ייווצ םימ ?טעינ

 גא גייטש טכָאװעג טינ טָאה 'ישטַאּבאר ינשזוי, נופ דילנמימ רעד ,ולעגא

 נעניפעג ֹוצ נעװעג מיססאמ פיױצ רעּבלעז רעד ניא טָאה גוא ,לפעצ רעזדנוא

 ?יטײז א --- "ישטָאּבאר ינשזוי , רעד .סעצװָאטראמ יד נופ ?טעצ מעניא ביז

 יד יװ ,מעד כָאנ .קצ גגעװ עגארפ יד נסָאלשאּב טָאה -- טנעמעלע רעה

 2א  נּבײלקפיונוצ טזומעג רימ נבָאה ,נטלָאּפשעצ ביז נּבָאה סעצוװַארקסיא

 .עיצאטיגא רעסייה אניא טזָאלעגקעװא ביז נּבָאה נוא מירייוװאכשגנוניימ ערעזד

 ץצנאג יד טרעדנעעג ?ָאמאטימ טָאה גנאגקעװא רעטמירעגמוא סהנוג טעד

 :רעמ עטקאּפמָאק א טעדקיּבעגסיוא רעדיוװ כיז טָאה גנאגקעווא נײז טימ .ענאל
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 נוא טייהרעמ רעד גיא גזיװעגסיורא כיז נּבָאה רימ .טייהרעדנימ א נֹוא םייה

 .טלָאװעג נּבָאה רימ געמעוװ ,יד ניוש קצ ניא טריפעגכרוד נבָאה

 :לאּפש רעד ןצ טכארּבעג נּבָאה עכלעװ ,גדנעטשמוא יד גענייז סָאד טָא

 :וצסיורא נעװעג ןיא טיײז סוװָאטראמ נֹופ טייקשיטקאטמוא עסיורג א .גנוט

 נומ םרעפקאדער 6 עלא נקיטעטשאּכ נגעוו ענארפ יד רָאפנעמאזוצ נפא גגָארט
 יד זא ,םורעד נייטשאּב ?עװ כיא ןא ,טסּוװעג טָאה רע נעװ ,"ארקסיא, רעד

 עגארפ יד נריפרעד טייטאּב טָאה סָאד .נרעװ טלייװעגסיוא .לָאז עיצקאדער

 ;נעזרעּפ ערעדנוזאּב יורטוצמוא גקירדסיוא מוצ עיצקאדער א נופ גלאוו גגעוו

 .עיצקאדער רעד גופ .נטייקכעל

 :מָארטעגוצ נענייז רימ .נלאוו יד פקידנעעג ביז גּבָאה ,רעגייזא 8 ,סעבאש

 :םע גצנאגניא נבילּבעג ןדנוא אֹּב ןיא םורעד .סעיצוילָאזער יד געלדנאהאּב ֹוצ

 ןיא ,"ּפמוז , םעד ראצימ נשינעּפעלשראפ נוא גזָאמרָאט יד ּבילוצ .ָאש עכעק
 2ביו עכאמ א גנונעדרָאננַאפ רעד גופ גפראווהצסיורא נעמוקעגסיוא זדנוא

 וצ טײצ ניק - גבילבראפ טינ נצנאגניא ןיא זדנוא ,לשָאמעל ;נטקנוּפ עקיט
 ,קיטקאט גנעװ ננארפ עלא נעלדנאהאּב

 2גיא יוזא געוועג ןיא סעיצוי ילָאזער יד וצ רָאפנעמאזוצ מענופ גנּויצאּב יד

 טָאה סע ןא ,מעד גגעװ קורדנייא נא גגָארטעגסיױרא נּבָאה רימ זא ,קיטומ

 זא ,טכודעגסיוא כיז טָאה זדנוא ;גנומיטש:מעלָאש א טרילוגערעגנייא כיז
 טכאמעג ינ ֹוָאטראמ טָאה נטייהנדיישראפ:גנוניימ ענעמוקעגרָאֿפ יד נופ
 גמ םענײא נופ עגארפ רעד כעיוקימ עליפא טָאה רע .עגארפעכולעמ ניק

 ד זא ,טקרעמאּכ גלאוו יד נופ םייקכעלצעזעג רעד נגעװ "ישטָאּבאה ינשזויג

 עלא .רָאפנעמאזוצ מענופ געגנומיטשאּב עלא רעטנוא כיז םפראוו טייהרעדנימ
 ;גנונימ ;כעלטניירפ נוא כעלדירפ גרָאװעג געמונעגנָא נענייז םעיצוילָאזעד

 .גנעו עיצוילָאזער סרעוװָאראפס גגעװ רָאנ גענאטשטנא גענייז גטייהנדיישראפ

 ;רעדיװ כיז סָאה ריא גיא נוא םײקנעמוװשעצ םא םדייק יז ,נלארעביל וי
 נא טפמעקעג עלא רימ נּבָאה ריא גנגעק ;םזינוטרָאּפָא גקיפ טזָאלעג לָאמא }

 רעקיּבלעז רעד גגעו עיצולָאוער דערנא נא כָאנ גריפוצכרוד כיז גגָאלשרער

 יי | !?* .עגארפ
 ,אזא נעמוקאּב כיז טָאה רָאטנעמאזוצ םענופ קורדנייא רעניימעגלא רעד

 ךימ .כעלסיפ נלעטשרעטנוא ננעק םמאק א טריפעג כיז טָאה ןדנוא אֹּב ןא
 ;רא ןצ כעלנעמוא ןיא'ס געװ ,ענאל א ניא נרָאװעג טלעמשעגקעווא נענײז
 ,יטניירפ עניוזא נופ טָאג ןהנוא טיה, :אזא געמוקעג זיא ריפסיוא רעד .נטעּב
 םעד גענאטשראפ טיג נצנאגניא טָאה ווָאפראמ .סעצװַארקסיא:יזאווק נופ .ח .ד
 ;ןירּפ א ןצ עיציזָאּפ עטפאהרעלעפ גײז נביוהרעד סָאה רע .טנעמָאמ נקיזָאד
 1 רעד ןןפ נטױנ עכעלקריו יד טימ בכורּפשרעריװ גקידנעיירש א גיא .םיצ
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 סָאװ ,יידנאטשוצ:גנורענאלאּב , א גנעוו גנוטּפיוהאּבכ סווָאפראמ טייטש ייטראּפ
 זומ ,רעכיירגלָאפרעד טעּברא יד גכאמ וצ יידעק .נפאשעג טָאה טייהרעמ יד

 אזא ניא ײז נלעטשקעװא נוא נטנעמעלע עקידנריזָאמהָאט יד נקיטייזאּב נעמ

 גיא רָאנ ;ייטראפ רעד געגנערּב נדָאש גענַאק םינ גלָאז ייז רעכלעוו אֹּב ,ענאלי
 נטעּברא וצ נּבעגניא רָאפנעמאזוצ נקידנגלָאֿפ גפא זחנוא כיז טעװ לאפ אזא

 טייהניא עקידנעטשלופ א נלעטשנײא תראד עמ סָאװראפ טָא .ראבפכורפ

 ' .ייטראפ רעד גופ גטלאפשנא עלאהטנעצ יד נשיוװצ
 :ייווצ רעד כעלצעזנגעק לארטעמאיד זיא רַאפנעמאזוצ טפלעה עטשרע יד

 ריפ ניא נעײטשאּב רָאפנעמאזוצ נצנאג מענופ גטקנוּפ עלאנידראק יד ,רעמ

 גטאּבעד יד (2 ;קָא גטימ !פנעדיצניא רעד (1 :כעלמענ ,נטנעמָאמ עסיורג

 נטשרע םעד כעיוקימ נטאּבעד יד (8 ;גנוקיטכעראּבכיילננכארּפש רעד נגעוו

 :המראפ יד ניא גלאו יד ּבילוצ םמאק רעד (4 נוא טוטאטס מםענופ טקנוּפ

 : | ,םרעטנעצ
 :ראמ טימ נעמאזוצ רימ נעגייז רָאפנעמאזוצ טפלעה רעטשרע רעד ניא

 ,"ּפמוז , מעד גוא "ָאלעיד עיעשטָאּבאד,, ,"דנוּבע ,קֶא מעד נגעק געוועג גװָאט

 רעד נופ .ּפמוז ניא נלאפעגננירא קילעפוצ רע ןיא טפלעה רעטשייווצ רעד גיא

 עפכע נא גיוש רָאפנעמאזוצ נכָאנ טציא כיז טמוקאּב גנוּפמוזראפ רעקילעפוצ

 ' י ,גנוּפמוזראפ
 | .רַאי 1008 רעבאיטקָא (14) 7

 רעַײנ רעד נופ עיציזָאּפ רעד נגעו ציטָאנ
 : 154 "ארקסיא,

 טָאה םע עכלעוו ,עיציזָאּפ רעד גיא פוא םרעדנוזאּב כימ טנער סֶע סָאװ
 עכעלרעניא יד ןיא סָאד ,ארקסיא "עשיװָאטראפ,, יד נעמונראפ טציא

 פעד נופ כָאט מעד גדיימוצסיוא גוארּפ יד ,נגיל נוא טײקשלאפ

 ;גונימ עכעלטפאשלעזעג עשיייטראּפ יד * נריטָאמאקסע וצ גומרּפ יד ,געיניא

 רָאנ נוא .נטקאפ נוא נםירנאּב נשיוטר אפ וצ גוװּורּפ יד ,סולשאּב נוא

 :עםידניא נוא טײקּפמעט יד גרעלקרעד כיא נַָאק נעיניא מעד נסיוו:טינ גמימ

 :יװאכ עקינײא סָאװ ,רעקעש גקיזָאד מעד וצ טייקראּבליפ:טינ יד ,טייקטנער

 גוא ,גנורעלקפוא טימ נפמעק געמ םהאה נסיוטפינ נגעק .סיורא נזײװ מיר

 םעד גרעלקוצפוא נײמ נַײמו נופ נגָאזּפָא םינ לאפ גייק ניא ביז לעװ ביא

 על א םימ -- קיטיינ בוא ,לאפ ניא) נפיוא נטסיונעג גפא נעיניא .נצנאג

 עקאש כיז לעװ כיא רעכלעװ ןצ ,רושָארב רערעדנוזאּב א גיא (נטנעמוקָאד

 .דע ר .נשווטראפ ,געלפורקראפ ;נעוורדראפ = 5



 231 ?ארקסיאק רעב } רעד גופ | .עיציזָאּפ רעד .בנעוו .ציטָאב }

 נרָאפנעמאזוצ יד נופ גלָאקָאפָארּפ יד געגיישרעד נלעװ סע רָאנ יװ ,נעמענ

 | .ביג רעײז .ה .ד ,עניק רעד נופ נוא ייטראּפ רעד נופ

 8 ַא סעצווָאפראמ יד גר א נ םליה ריא טימ סָאװ- ,ג נ | ש'? ע םיטנורג יר

 רעירפ נילא כיז כעלגיישראוו עליפא נוא רעשפע קידנראנּפָא) ײטראּפ יד

 :ר אפ סָאר ,סנטשרע ,ןיא סָאד ,(טייקשירעטסיה רעייז ּבילוצ צלא ראפ

 ;טיא יד גשיװצ ביז נײגעצ מענופ סעּביס נוא גלעווק עכעלקריװ יד גשיוט

 ;ןײרק נגעװ נפירנאּב יד נשיוט ר אפ סָאה ,סגמייווצ .,זיא סָאד .סעצװָארק

 ,טייקשיייטראּפ ננעװ גוא טייקשיטנאטקעס נגעװ ,עיצאזינאגרָאזעד גוא יירעל
 :ימ "עלעיּפיצנירּפ,, סלא סָאװ ,נירעד טייטשאּב שיוטראפ רעטשרע רער
 ערײּב נפ יײרעלדיז יד טלעטשעגסיורא כָאט גיא טרעװ טייהנדיישראפעג
 יד עפ םמאק מעד סייּב ,רָאפנעמאזוצ נכָאנ ערעדנא יד ננעק ענייא ירד

 יד סָאװ ,נירעד גענאטשאּב ןיא יירעקדיז יד .עיציזָאּפָא רעד טימ סרעטנעצ

 ;ןיּב ,נטסילאמרָאפ ,רעשרעהטסּבלעז טייהרעמ יד גפורעגנָא טָאה עיציזָאּפָא
 רע טסיה עיציזָאּפָא יד גפֹורעגנָא טָאה טייהרעמ יד נוא ,616 נטארקָאר

 :עטסיה גופ רעדָא נרָאטסינימ עטריקַארּבראפ נופ ייפראּפ ,ר ע כיר ק עש

 יי 199 (עניל רעד נופ רָאפנעמאזוצ מעד עז) נטסילאדנאקס עשיר

 ,טאק עקיטייזנגעק עקיזָאד יד גופ םייז נייא טרעװ טציא סא זיא

 :ראפיגננימ עלעיפיצנירּפ א יװ ָאצ גיא ננָארפענסױרא "גטנעמילפ
 ?טייקיטבערטרעדינ ניק טינ סָאד ןיא !טייהנדייש

 מ עד גי א ףָארג ננעלעג כיז גיינעצ םענופ עּבכיס יד זיא נסעמערעדניא
 ביז טָאה רעק רעקיזָאד רעד .ּפמוז מוצ סעצװָאטראמפ יד נופ רעק
 ;אטס מענופ םארגאראּפ נטשרע נפא רָאפנעמאזוצ גפא טקירדענסיוא רָאלק
 עקיזָאד יד .סרעטנעצ יד ניא נלאו יד אֹּב גנוריּפורג רעד פא נוא טוט
 א קעפָאס נָא גריא ?ייס נסיוועג א ניא ןזיא סָאװ ,טייהנדיישראפגגנוניימ
 .נגיושראפ נוא עגנאגעגייּבראפ טרעװ ,עלעיּפיצנירּפ

 קידנריויעאגרָאזע ד סָאװ ,גירעד טייטשאּב שיוטראפ רעטייווצ רעד
 .ַאדראכ יירד גופ כעשעמ גיא טעברא עצנאג יד נוא ײטראּפ עצנאג יד

 יד ניא נכירקוצכרוד ײדעק ,?זײרק א נופ נסערעטניא יד ּבילוצ מיש
 יד גוא כָאט ניא קימעלַאּפ יד םרעטשעג טינ טָאה רעגייק ?ייוו) םרעטנעצ
 :ןיא נעמ טָאה סעצװָאטראמ יד ,טרעקראפ ,נעגנוניימ גקירדוצסיוא .טייהיירפ

 ,טעדכָאנ ,סעצװָאטראמ יר שציא סע נשיוטראפ ,(נּבירש גטעּבעג גוא גדאקעג
 א םימ ,עיצקארעה רעד ניא ריטרעטניה א כרוד נכָאהקעגכרוד גענַײז ײז יװ
 :רָאפ נקידנריזינאגרָאזעד גיא טייהרעמ רעד ננעק גנוקידלושאּב רעכעלרעכעל
 רעייז ,טָאסױּב רעײז קירנגי װש ר א = ,,,וו.א.א  מזיפאהקָארויּכ ,מזילאמ
 ;יוװצ יד זופ םנייא ?קיטכערטרעדינ פינ ןעד סָאד זיא 610 יירעכירקכרוד

 51 ֹ | גיגעל



 4 2 יי : ,מ ןרר רע רק ,2654 יי = = = 5 עשיה א א ראח 3 יעקבן 270 קב נ אי 2,246 6 "טא מרע 2.2 אבא

 ּפ"ארסר רעד ניא גנתטלאפש יד נוא רָאפנעמאזוצ רעטייווצ רעד 17 = 802

 / ,גיא גרײר טיג טלמעד נוא "יירעסייר) עצנאג יד נס ע גר אפ נז ָאל רעדָא

 שינע צּפערגּפָא נייק עליפא ָאצ ניא גזָאלרעד טינ ,ריא גנעוו נ צ נ א ג

 עקאט נעגייז מזיטא-קָארויּב גנעװ נעיירשעג יד ֿ?ײװ ,יי ר עס ײר-רעד נופ

 ;םֹוא רעדָא .ירעכירקכרוד רענדוקסאּפ עמאס נופ שינע צּפע רנּפ ָא נא

 ניש טלמעד נוא -- ,כיז נײגרעדנאנאפ םער נגעוו ענארפ יד גּבײה

 .צלא גע גע םע םו א

 .1908 רעבאקעד
5 

 גופ עיצקאדער רעד נופ סיורא כיא ניב סָאװראפ
 * "ארקסיא;

 "ארקסוא , עוצקאדער רעד גיוא ווירב א

 רעד גגעוו ענארפ א ןיא סָאד .עגארפ עכעלנעזרעּפ ניק םינ רָאג ןיא םָאה

 רעזדנוא נומ טייהרעדנימ רעד נוא םייחרעמ רער נשיווצ שינעמלעהראפ

 ,נפָא גוא םעקייט ריא פא נרעפטנע ֹוצ וועיוכעמ גיִּב כיא גוא .רָאפנעמאזוצ

 וטישראפ טייהרעמ רעד נופ נטאגעלעד יד סָאװ ,ראפרעד זיולּב םינ וועיוכעמ

 אזוצ רעזחנוא , ?קיטרא רעד סָאװ ,ראפרעד כיוא רָאנ ,גנארפנָא טימ בימ

 }ײק טיגנ גצנאגניא גּבעגעג טָאה "ארקסיא, 98 .מונ םעניא "רָאפנעמ

 ?רָאזעד רעײז רעבָא ,רעפיט רעײז טינ רענעי נופ גנוטכיילאּב ע קי ט בי ר
 טכאהרּבעג טָאה'ס רעכלעוו ֹוצ ,סעצװָארקסיא יד נשיווצ גנולייפעצ רעקידנריזינאג

 '*" רָאּפנעמאזוצ רעד
 ;ראפ א כרוד עליפא טעװ רענייק זא ,,יוזא כאז יד רעּביא טיג ?קיטרא רעד

  עַּביס עטסנרע כעלקריװ ע קי צ נ יי א גייק מיא ניא געזנייא םינ זָאלג:רעסערו

 ;גורעלקרעד נטָאש גייק עליפא נעזרעד טינ טעװ רענייק ,גנופיטעצ רעד נופ

 :קאדער רעד נופ לעטשנעמאזוצ םעניא גנורעדנע יד יװ ,גנוניישרעד אזא נופ

 יד גופ געמיס גײק עליפא נעניפעג טיג טעװ רענייק ,ָאצ מענופ עיצ

 ;ענייז רימ .עיגעלָאק רעד נופ סיורא גיּב כיא עכלעוו ּבילוצ ,סעּביס עטסנרע

 :טנעצ:ייטראּפ יד גריזינאגרָא ננעו ענארפ רעד ניא נעגנאגעגרעדנאנאפ כי

 רעד גגעוװ עגארפ רעד ניא --- ,לקימרא מענופ רעסאפראפ רעד טגָאז -- ,נעד

 בוולג "ארקסוא, רעד נוא טקושעג בוא בָאה עוצקאדער נוא ווורב גקי זָאד טעד *

 םיא טגָאזעגּפָא כוז טָאה עיצקאדער יד .02 רעמונ דעד נענישרטד זוא'ס יו ,םעד כָאנ
 2ןזאב א טימ גטערטוצסוורא נעגנוװצעג נוב כוא גוא ,24 -,2וג מעניא נקורד וצ

 | .לטעלב רעד

= 



 803 - !"ארקסיא , עיצקאדער עד נופ סיורא סיא ניב סָאװראפ

 ;םרוד נופ גפיוא מעד גנעװ ,קצ סעד גוא ָאצ פעד נשייווצ שינעטלעהדאפ

 רע" נופ רעטקאראכ םעד נוא נצענערג יד נגעװ ,מזילארפנעצ םעד נריפ

 יב מענופ טייקכעלדעש רעד נגעוו ,עיצאזילארטנעצ דעכעלצונ נוא רעכעלגעמ

 ,םזילאמהָאפ גשיטארקָאר

 גא כז נעגנאגענרעדנאנאפ טינ רימ נעניײז יצ רעּבָא ?עקאט

 רעד גיא ,נערטנעצ יד נופ ?עטשנעמאזוצ נכעלנעזרעפ םעד גגעוו עגארפ רעד

 :אזוצ נטפימ םייקנדירפוצמוא רעּביא ראּבזָאלרעד ןיא יצ ,סעד גגעװ עגארפ

 יד גריטָאקיוב וצ ,רָאפנעמאזוצ גפא נּבילקעגסױא ןיא רעכלעװ ,?עטשנעמ
 ;כאמוצרעּביא ,טעּברא עשיפקארּפ יד נריזינאנרָאזעד וצ ,נערטנעצ עקיזָאד

 5זײ ףק נסיוועג א גופ נצונ םוצ רָאפנעמאזוצנייטראּפ סענופ נסולשאַּכ יד

 ?ץניפ רעד גופ טייחרעמ יד ,רעגייטשא ,יװ ,גפארקָאמעדלאיצַאס עשידנעלסיוא

 .יוזא עקפאד געװעג ןיא כאז יד ןא ,מירייוואכ ,טנכייצענסיוא טסייוװ ריא

 :קא בוא עכײרסולפניא נטסרעמא יד נופ טייהרעמ עקיטלאוועג יד רעּבָא

 2וצְנֶא נצרוקניא לעװ כיא גוא ,טיג כָאנ סָאד נסייוו רעוט:ײטראּפ עטסוויפ

 טױ? ,גלעװ נכיגניא סָאװ ,ראפרעדו נצרוקניא --- ,נטקאפישנודג יד גענעכ

 יד גרעװ טכעלטנפעראפ ,"ארקסיא, רעד נוס .םונ 89 םענופ גנודלעמ רעד

 .כיז גייגרעדנאנאפ רעזדנוא נופ עמכישעג רעד וצ נלאירעטאמ עלופ

 רעסאפראפ רעד ייס נָא קיטכיר ףפזייוו סע יװ ,רָאפנעמאזוצ רעזדנוא טא

 סענופ עיצאגעלעד יד ייס ,ָאד כיז נקיטפעשאּב רימ גכלעװ פימ ,לקיטרא מענופ

 עקידנטיידאּב א נעוװעג זיא ,טכיראב מענענישרעד סָאװרָאנ ריא ניא ''דגוּב,

 ,געמיטש .2/0 טורא נּכשזעכ גיימ טיול ,?סעצוװַארקסיא, טייהרעמ

 גוא  "דנוב, םענופ גטאנעלעד יד געגנאגעגקעווא גענייז סע רעדיײא עליפא

 :אוצ מענש טפלעה רעטשרע רעד ניא .?ָאלעיד עיעשסָאּבאר , גופ
 ננעק געמאזוצ קינײא געגנאגעג םעצװָא-קסיא עקיזָאד יד נענייז רָאפנעמ

 סרעהנוזאב .סעצװַארקשיא עשנעװקעסנַאק:מינ גוא סעצוװָארקסיא:יטנא  עלא

 :"/ רעד גופ נטנעדיצניא ייווצ יד ניא טקידדעגסיוא סָאד כיִז טָאה טעליֹוּב

 ;ראפ וצ יײדעק ,קיטכיװ גענייז עכלעװ ,רָאפנעמאזוצ מענופ טפלעה רעטשי

 םא נוא קֶא גטימ סנעדיצניא נפא ביז גיינרעדנאנאפ רעזדנוא גייטש

 טָאה לאפ מעד .גיא) *נכארּפש גופ גנוקיטכעראּבכײלג רעד טימ םנעדיצניא

 - ביז טרענעלקראפלָאמ עטסקיצנייא סָאד םעצװַארקסיא טייהרעמ עטקאּפמָאק יד

 :אזוצ םענופ טפלעה רעטײװצ רעד ניא .(2 א ןיּב 76  גֹופ

8 * 

 ןוא  רַאפנעמאווצ וומראפ נטווװצ נפא בטנעדיצנוא יוװצ עקיזָאד יד נגעװ *
 רַאפנעמאזוצ 11 םעד גנעװו גנופייצרעד, רעד גוא נענונעל אב טלווצרעד כעלרופסיוא
 .ודנעלסווא רעד נופ רָאפנעמאזוצ 117 נפא גארטרָאפ , נווז נוא גוא פ"אדסר רעד נופ
 . ער (800--788 נוא 780--760 ז"ז דנאב נקיזָאד טעד .ז) "עגול רעש



 מ" אדסר רעד ניא גנוטלאּפש יד נוא רָאפנעמאזווצ רעטייווצ רעד ,{ש/ 804

 םֹוצ נוא כיֵז נײגוצרעדנאנאפ גּביו הע גנ ָא סעצװַארקסיא יד גּבָאה רָאפנעמ

 םעד ננעװ גטיירטש יד .כיז ןעגנאגעגרעדנאנאפ גצ נ אנ ני א ייז גענייז םַאס

 נערטנעצ יד נתפ נלאו יד נגעװ גוא טוטאטס:ייטראּפ םענופ 1 םארגאראּפ

 +גימ יד :כיז נייגרעדנאנאפ גקיזָאד םעד נופ רעטקאראכ מעד יונעג -נזייוואּב

 ביז .םורא טרירטנעצנָאק (שָארעּב נװָאמראמ טימ) סעצווָארקסיא טייחרעד

 :םוא גוא םעצװָארקסיא;טינ לָאצ ערעסערג נוא ערעסערג א צלא זײװכעפסיב

 נשיוװצ) סעצוװָארקסיא טייהרעמ רעד נגעק קידנעייטש ,נשנעמעלע ענעסָאלשטנא

 :אטס םענופ 1 פארגאראּפ גפא .(כיא גוא ווָאנאכעלּפ נעװעט גנענייז סע עכלעוו

 ?ימליגדנע גייק ניא נסָאגעגסױא טינ כָאנ גנוריּפורג עקיזָאד יד כיז פָאה טומ

 :יטש ירד יד נופ ייווצ נוא נטסידנוּב יד גופ נעמיטש יד רעּבָא ,מרָאפ רעק

 :םיא רעד גָאװרעביא גא גנעווטסעדנופ נּביג סעצלעידעשטַאּבאר יד נופ נעמ

 :רעמ עשירקסיא יד טרעו גנערטנעצ יד נופ נלאו יד פא .טייהרעדנימ רעשירק

 :ןַצ מעגופ סָאװ ,םעד קנאדא) רָאפנעמאזוצ:ייטראּפ מענופ טייהרעמ יד טייה

 עשילעידעשטָאּבאד ײװצ יד נוא עשידנוב םניפ יד קעווא גענייז רָאפנעמאז

 מעד א רעדנאנאפ כיז ריש געײג ָאד טשרע נוא .(נעמיטש

 | .טרָאװ מענופ נעניז נבעלקריוי

 .גוש .קצ םמענופ לעטשנעמאזוצ רעד לָאקמעדױק פיס טלײטעצ זדנוא

 :אֹּב ,רָאפנעמאזוצ םענופ ּבייהנָא עמאס ניא ,קָא נמימ) טנעדיצניא גכָאנ

 רעדילגטימ ענעדיישראפ נופ גרושאחידנאק יד סייה סעצווָארקסיא יד נעלדנאה

 2םָא;טינ יד םא נוא קצ נֹוא קֶא םענומ (רעדילגפימיטינ נוא)

 עסייה גוא עגנאל כָאנ ,"ארקסיא , עיצאזינאנהֶָא רעד נופ געגנולמאזראפ עלעיצ

 ינוא טָאה װוָאטראמ סָאװ ,נרוטאדידנאק יד נופ ענויא ּפָא יײז גמראוו ,נטאבעד

 נָא נעמענ ;ענעטלאהעגנּפָא יירד אֹּב ריפ גגעק נעמיטש נײנ טימ * טציטשרעט

 ,פניפ נופ לטעצ סָאד ענעטלאהענּפָא ריפ אֹּב ייווצ ננעק נעמיטש נעצ טימ

 2ל גיא ,נאלשרָאפ נײמ טיו 5 ,גהָאװעג טריפעגניירא זיא'ס נכלעװ גיא

 רעשירקסיא רעד גופ רעדיל נײא נוא נשנעמעלע עשירקסיא:מינ יד נופ רעד

 נוא פגיפ נופ יירד נּבָאה םא טייטשאּב טייהרעדנימ יד רעּבָא **,טייהרעדנימ

 יזא סקנוּפ .רָאפנעמאזוצ:ייטראּפ נפא  עלַאּפאמ עלופ א מעד קנאדא טדייל

 רָאפנעמאזוצ נפא גדנוּבראפ כיז טָאה סָאװ ,טכאלש עסיורג יד ביז טקידנע

 גנוליוצרעד, .ז ;רוטאדידנאק סעװָארדנאסקעלא .מ .עי בנגעו דייר יד טווגס- =

 רַאפנעמאזוצ נטייוצ נפא גארטרָאפ, גוא "פ"ארסר רעד נופ רָאפנעמאזוצ גגעוו

 --188 גוא 780--069 ז"ו דנאב גקיוָאד םעד נוא "ענול רעשיהנעלסווא רעד נוט

 ' .ד ער 0

 ,טָאנאזָאר .נ .װ זוא -- "נטנעמעלע עש'ירקסוא:טינ וד נופ רעדיל גנווא, ח

 .דע ר .יקצַארט .ד .ל --- ?טשיוהרעדנימ רעשירקסיא רעד נופ לעדיל בווא;
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 205 !"ארקטיא , עיצקאדער רעד גופ סיווא כיא ניב סָאװראפ

 א :3ײלקסיױא רעדָא לסקעז נטלא םעה נקיטעטשאּב נגעװ ענארפ רעד מורא

 * אצ םענופ עיצקאדער רעד ניא גניליירד םעייג
 ;רעדנאנאפ סָאד טרעװ נָא טנעמַָאמ גקיזָאר םעד נופ ןיולּב

 ;גנוטלאּפש א גגעװ קנאדעג נפא םורא טריפ סָאד ןא ,סמוקלופ אזא כיז נייג

 טיהחעדגימ רעד דאצימ נָא כיז טּביה טנעמָאמ נקיזָאד מעד גופ ןיולּב
 (טיהרעדנימ "עטקאּפמָאק, עסעמע גא ניא ןיוש ביז טלדנאווראפ עכלעװ)

 15 נעמיטש נופ כיז גטלאהּפָא רָאּפנעמאזוצ גפא גאה זיּב םענעעזענמוא נא

 :נעמאזוצ נכָאנ רעמ צלא כיז טפראשראפ כיז נייגרערנאנאפ עקיזָאה סָאד
 טיצ רעכלעװ ,טָאקיוּב וצ רעּכירא םייג טייהרעדנימ ענעדירפוצמוא יד .רָאּפ
 מעד פא נעמוקעגפוא נענייז סָאװ ,נעננוקידלושאב יד זא .גנאל מישָאדאכ כיז

 ,עקידסעניײטנָא גרעדָאפ גיא ,מזילאמרָאפ גשיטארקָארויּב גיא ,נרָאּב גקיזָאד

 א ןיױלּב נענײז סעסיײמ עטסוּפ שכעלנע גוא םייקמאזכרָאהעג עשינאכעמ
 םיז נופ רָאלק ןיא ,נשנוזעג א םא ּפָאק גקנארק א נופ נפראוווצפורא ווּודּפ
 יד ,לאפ נשיּפיט אזא טימ עליפא טרירטסויליא גונעג םמרעוװ סָאד נֹוא ,גיילא
 עלא נטעּבראוצסימ ניא טדאל (כיא נוא וָאנאכעלּפ ,ח .ד) עיצקאדער עיג
 ,"מןילאמרָאפ, נָא ּבייהנָא גופ ,כעקריטאנ ,נייא ראל ,ןרָאטקאדער עטלא
 :ארויב) "ריּפאּפ/ א רימ נּביירש טלמעד .גָאזּפָא נא טמוקאּב יז .כעלדנימ

 ;יּב נוא לאלכיּב נטעבראטימ גמעּב נוא "מירייוואכ עטרעעג, יד ֹוצ (!נפארק
 יד פא נטײהנדײשראפ:גנונימס ערע ײז נגײלסיוא טארפ
 :עמוקאּכ רימ .נריטקאדער רימ סָאװ ,נּבאנגסיוא יד נופ נטײז
 גיא ?ײטנָא םוש נײק נעמענ טינ לי עמ זא ,גנורלעמ עלעמרָאפ א
 יד נפ רענייק םינ טעּברא גנאפ םישָאדאכ ,עקאט גוא .'יא ר קס יא , רע ד
 םעלסילשסיוא נרעװ  נעגנויצאּכ יד ."ארקסיא , רעד ניא נרָאפקאדאר:טינ
 לי'יויטאיציניא} סעמעוו םיול --- ,עשיפארקָארויּב:לעמרָאפ

 .,געיורעדוור עשלאפ גוא געגנאלק לָאצ עקידעהוומ יד טכארטאב נוא קודנעמענ *
 םעקווט בוא לע ,/גנוליירד, רעטמוראב רעקיזָאד רעד נפורעגסיורא טָאה סע סָאװ
 עטנעָאנ קונווו רעדָא רעמ עלא ראפ זוא רָאפנעמאזוצ :ראפ גנאל כָאנ זא ,נקרעמאב
 גנונעדרַא-גָאט רעד נופ טקעיָארּפ םוצ ראטנעמָאק נוומ נעוועג טנַאקאב םירוווואכ
 רעבוא נעגנאטעגמוא זיא רעבלעוו ,ראטנעמָאק גקוזָאד מעד נוא .רָאפנעמאזוצ מענופ
 נענָאזרעּפ וירד סווא טביולק רַאפנעמאזוצ רעד, :טייטש ,רַאפנעמאזוצ נפא טנעה ידי

 נענַאזרעּפ .סקעו עקווָאד יד .קצ נוא וורד נוא ָאצ מענופ עיצקאדער רעד ניא
 ,ק'םוונ יא סָאד ביוא ,לטורד יוװצ נופ טווהרעמ א םיול ,נעמאזוצ נצנאגרער
 עוצאטּפָאָאק ברוד קצ םענופ גוא ָאצ מענופ עיצקאדער רעד בופ לפעטשנעמאזוצ םעד
 רַאפנעמאווצ רעד ווו ,מעד כָאנ .רָאפנעמאזוצ טעד טכוראב גקיכערּפשטנא נא נכאמ גוא
 נפ טכאמעג עיצאטּפָאָאק עקיררעטיוו יד טרעוו טכוראב נקיזָאד םעד םקיטעטשאב
 ."רעדנוזאב קצ בוא ָאצ םענופ עוצקאדער רעד



 ּפ"אדסר רעד ניא גנוטלאּפש יד נוא רָאפנעמאזוצ רעטייווצ רעד ,ן/ 06

 סיוא נָא טליפ עכלעוו ,רוטארעטיל עלאגעלמוא נפאשאּבכ .גָא טּביה עמ יא
 נָא טציא ניוש טּבײה נוא נשעטימָאק יד וצ טקישעגרעדנאנאפ טרעוװ ,דנאל

 םענופ טכיראּב רעד 175 .דנאלסיוא גייק דנאלסור נופ כיז גרעקוצמוא זייוולייפ

 ,י'עיציזָאּפָא; רעד ;ופ נעגניזַאל יד נגעװ .ווירּב * ס'נ------ ,טאגעלעד רעריּביס

 -אּב עשימָאק טימ לופ נענייז ."טייחרעדנימ רעד ניא לָאמאכָאג,, םווָאטראב
 טרעוװ סע ןא ,"שירעשרעהטסּבלעז, ןיא רע זא ,נענינעק נגעק נעגנוקידלוש

 נרעװ סע זא ,(810/) "" נעגנוּפעק נופ מישזער רעשירעיּפסעּבָאר א נפאשאכ
 נערטנעצ יד יא נלייװסיוא םינ) םירייוואכ עטלא נּבָארגאּב שיטילָאּפ
 עיציזָאּפָא יד טרעװ נשינעעשעג יד גופ גנאנ נכרוד .ו.א.א (!נּבָארגאּב טסייה

 יד ניא נטייהנדיישראפגנוניימ "עלעיּפיצנירּפ, עכלעזא נכוזסיוא םא גגיוצעג

 סרעדנוזאב .טעּברא .עמאזניימעג גייק טיִנ  נזָאלרעד עכלעוו ,נגארפ:ריזינאגרָא

 .טארייטראפ מעניא "דילגטימ נטפניפ,, גנטמיראּב םעד ײּברעד נעמ טּפוצ

 ;ד א סנינעל יװ ,טאר מעד רָאפ נעמ טלעטש קרעװ ענעזיװעגנָא עלא ניא

 נשיסור םעּד גקירדרעטנוא ראפ גיײצקדעװ .א יו ,סוקָאפ א רעדָא עיטאמַאלּפ

 כיוא כאז יד רָאפ טלעטש סע יװ יוזא טקנוּפ --- ָאצ .נשידנעלסיוא גכרוד קצ

 זיא'ס .רָאפנעמאזוצ מעד נגעװ טכיראּב ריא ניא  "דנוּב) גופ עיצאנעלעד יד

 ויא טייהנדיישראפגגנונימ עלעיפיצנירּפ עקיזָאד יד ןא ,נרייר וצ סָאװ ָאטינ

 :טזילאמרָאפ רעשיטאהקָארויּב רעטמיראּב רעד יװ ,עסיימ עטסוּפ אזא קנופ

 ,סע טסייה ,כיז טזָאל ;רָאפנעמאזוצ רעד סיוא טלייוו דילנטימ .נטפניפ םעד

 גופ יורטוצ נמסערג מעד םגידראפ עכלעוו ,גָא זר ע ּפ ר עד וצ סיוא כאז יד

 רָאפנעמאזוצ:יישראּפ םענופ טייחרעמ רעד גופ נליוו רעד נוא ;טייהרעמ רעד

 ?טנא ,נערטנעצ:ײטראּפ יד טריזינאגרָא נייז טינ נֿלָאז סע יוװ ,קידנעטש טעװ

 .גענָאזרעּפ עטמיטשאּכ .נּבילקוצ גיא כיז  נקעלפ ||

 :ול עצנאגנ עקיזָאד יד דנאקסיוא ניא גרָאװעג טײרּפשראפ זיא'ס טיירּב יװ

 קעװא ןיא .סּוװראּפ רעטונג רעד עליפא ןא ,םעד נופ קיטנעק ןיא ,רוטארעט

 נוא טגנאה נייא ניא מעדעפ עלא נקינייראפ וצ גנוּבערטש רעד גנעק שראמ ניא

 209 06ז) עװענעשז א סעּפע גנופ רעפעּברא מעד טימ (910/) ""נעװעדנאמַאק,

 :יוכ גיא גײגכרודא טעושס .(1/6110011118 ע. 18818.** ןאֵפ 48 ,30-3

 נענעיילרעּביא סעװ גנושרעחטסּבלעז גופ רענגעק רעײנ רעזדנוא ,ײװצ ,שעד
 נוא עגיל רעד נופ נוא יישראּפ רעד נופ נרָאפנעמאזוצ יד נופ נלָאקָאטַארּפ יד

 | .דע ר .װ'רב סנאד .ו .פ *

 --(גנאגרָאו 7 ,"קוטולָאּפ:טלעװ רעד ופ,) 6 וו 61 דע ס11001 1014 שש 1208.

 טקורדעג געװעג זוא'ס ּוװ ,לאנרושז גשוטארקָאמעדלאוצַאס נשושטווד א נופ נעמַאנ

 .ד ער .מוא גגעוו טדער נינעל סָאװ ,לק וטרא סעטגוװראּפ
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 דיל לתורה טי. אס א אי

 נָא טמענ עמ בוא ,כעלרעכעל נרעוו וצ טכייל זיא'ס זא ,נגייצרעּביא ביז טעװ

 ,ירעדױלּפײטראּפ עכעלטיא עייּבפאמ עטוג א ראפ
 ןיא גערטנעצ יִדְו גגעק םעיצארעּפָא?גירק םעיציזָאּפָא רעד נופ ײגָאּפא רעד

 :על ירד גלעװ גלָאקָאטָארּפ עגייז נופ .עגיק רעד נופ רָאפנעמאזוצ רעד .גרָאװעג

 ענערא נפֹורעגנָא םיא נּבָאה סָאװ ,ענעי געװעג טכערעג נענייז יצ ,נעזרעד רעז

 רעד נופ גנארד מעניא זיא יצ ,רָאפנעמאזוצ:ײטראּפ נראפ כיז גענעכערּפָא םא

 ;לופ םא קצ םעד טריצָאװָארּפ טָאה סָאװ ,סניוזא סָאװפע געוװעג עיציזָאּפָא

 .קצ רער טקירדעגסיוא כיז טָאהס יװ) נעקטימסָאמ עכעלטנהרָארעסױא םוק

 טָאה עיצקאדער רעד נופ לעטשנעמאזוצ םעניא גנורעדנע יד סאשעּב ,עפוג

 :ָאש גרעװ טלעטשעננייא ייטראפ רעד גיא טעווס זא ,גנונעפָאה א גּבעגעג

 ראפ סָאװ ,נזייוװאּב רָאפנעמאזוצ גקיזָאד סעד גופ סעיצוילָאזער יד 19 .(מעֿכ

 רעד ניא נטייהנדיישראפ:גנוניימ "עלעיּפיצנירּפ, יד נּבַאה סע רעטקאראכ א

 | .םזיטארקָארויּב נשירעשרעהטסּבלעז נגעװ עגארפ

 2גָא עניפ רעד נופ רָאפנעמאזוצ גכָאנ ביז טָאה רעפסָאמטא:גנוטלאּפש א

 עטלא יד נריטּפָאָאק ןצ נסָאלשאב סָאה ָאנאכעלּפ זא ,קידנעָארד יוזא טקורעג
 טינ טימרעד כיז טעװ עיציזָאּפָא יד ןא ,נעזעגסיורָאפ טָאה כיא .עיצקאדער

 סולשאּב מעדו נכאמוצרעבוא כעלגעמוא ראפ גטלאהעג ּבָאה נוא ,נלעטשנדירפוצ

 :ינייוװ כָאנ רעּבָא .לז יד ק א גָאט ּבילוצ יידעק ,רָאפנעמאזוצ:ייטראּפ מענופ
 מעד גגעק געװ ניא ביז נלעטש וצ ראּבזָאלרעד ראפ נטלאהעג כיא ּבָאה רעק

 רעד גופ געגנאגעגסיורא רעּבירער ניּב גוא ,ייטראּפ רעד ניא משלָאש גכעלגעמ
 :ראטימ גופ זא ,ייּברעד קידנדלעמ ,"ארקסיא, 91 .מונ מעד כָאנ עיצקאדער

 לָאז סע ,טינ עליפא יײטשאּב כיא ןא נוא פא טינ ביז ביא גָאז טפאשרעטעּב

 א גלעטשנייא כיז טעווס בוא ,נרעװ טכעלטנפעראפ גנאנסיורא ניימ גגעוו

 סע טיג) טרערָאפעג טָאה עיציזָאּפָא יד '*' ,ײטראּפ רעד ניא םעלָאש רעטוג

 -רָאפ ,מזיטארקָארויּב נופ מעטסיס עקידנריטסיזקע טינ יד גרעװ טרעדנעעג לָאז

 :עגפוא רעטײװ לָאז סע (רָאנ ,.דנא .א מזינאכעמ ,ננושרעהשסּבלעז ,מזילאמ

 ;ָאק גלָאז עיציזָאּפָא רעד נופ רעײטשרָאפ יד ,עיצקאדעד עטלא יד נרעװ טעטש
 מעניא רעטרע ײװצ נּבעג יז לָאז עמ ,טעטימָאק:לארפנעצ ניא גרעװ טריטּפָא
 :צעזעג ראפ גרעװ טנעקרענא לָאז עניל רעד נופ רָאפנעמאזוצ רעד נוא ,טאר
 ,טעלָאש םעד נריטנאראג ןוצ טגיײלעגרָאֿפ טָאה .טעטימַאק:לארטנעצ רעד .כעל

 כעניא טרָא נײא גָּבעגרעֶּבא םא ,קצ גיא ײװצ נריטּפָאָאק פא קידנעײגנייא

 :ָאּפָא יד .נרעװ טריזינאגרָאער זייווכעלסיב לָאז ענגיל יד ןא ,מעד פא ,טאר
 געמ טָאה עיצקאדער יד .נעגנוגנידאּב עקיזָאד יר כיוא גפרָאװעגּפָא טָאה עיציז
 נעװעג ןיא יוזא .נפָא נּבילּבעג ןיא מעלָאש גנעװ עגארֿפ יד נוא ,טריטּפָאָאק
 "ארקסיא , 88 .מונ רעד געגנאגעגסיורא זיא'ס נעװ ,טנעמָאמ מעד וצ עגאק יד
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 ;רעד םיוק זיא געגירעד ,טעּברא עוויטיזָאּפ גוא מעלָאש פיו ייטראּפ יד זא
 ,"רָאפנעמאזוצ רעזדנוא , יװ ,נעלקיטרא עכלעזא רעּבָא .נעלפייווצ וצ ראּבזָאל
 פוא נּבײה ייֵז סָאװ ,ֿפימרעד נרעטש ,מעלָאש נלעטשנייא ביז לָאז םע ,נרעטש

 כעלרנעטשראפמוא נענײז עכלעװ ,נזארפ כעלקיטש ענעסירעגּפָא נוא םיזָאמער

 עלא נגיילסיוא גצנאגניא טינ לָאז עמ ּביוא ,כעלרנעטשראפ נייז םינ גענעק נוא

 :פראו יז סָאװ ,םימרעד גרעטש יז ,כיז גייגרעדנאנאפ סענוֿפ סעיטעּפירעּפ

 *,ףעמנעצ נשימקארּפ רעזדנוא םא ?זײרק נשידנעלסיוא גא נופ דלוש יד פורא

 יד שימטקאפ נקינײראפ וצ טעּברא רערעװוש רעד טימ געמונראפ זיא רעכלעוו

 בוא טננעגאּב גוא טנגענאּב ניוש םעד נָא כיוא טָאה רעכלעוו נוא ייטראּפ
 עשיסור יד .מזילארטנעצ מעד נריפכרוד נופ געװ נפא נעגנורעטש ליפ וצ םציא

 מעד נוא טייקיטעט רעשירעטאזינאגרָאזעד רעד גגעק פמאק א נריפ נטעטימָאק

 :ָאזער .טעּברא עצנאג יד גריזָאמרָאט סָאװ ,טייחרעדנימ רעד דאצימ טָאקיוּב

 ;רעטעּפ םעד דאצימ גרָאװעג טקישענוצ ניוש נענײז געניז מעד ניא סעיצויל

 םעד ,רערעװט מעד ,רערָארָאגעשזינ םעד ,רעװקסָאמ מעד ,טעטימָאק רעגרוב

 .דנאּבראפ:נפָאצ םעד ,רעלוט םעד ,רעסערָא

 ױ לָאז !שיגעסיירגנשארעטיל רעשידטעלסיוא רעד טימ טאז גענייז רימ

 ס ַא וו, ,נופרעד רעשסומ םלא דנאלסור נופ רעקיטקארּפ יד ראפ געניד טציא

 ײמראּפ רעד נופ ָאצ גּוּפ עיצקאדער יד לָאז !"נָאפ טונ פראד עמ

 רע דאצ גכלעװ גופ ,טָאקױב רעדיװשעי טימ פָאס א גכאמ וצ נעמעלא גפור

 ;ופ גנוריפנָא רעד רעטנוא טעּברא רעקיניא וצ ,נרעװ טריקיטקארּפ טינ לָאז !

 !יטראּפ רעד נופ קצ םענ
 א + צ 2

 טעו ?סעצווָארקסיא יד אּב געגנוריפאש יד נשיוװצ דיישרעטנוא רעד נוא

 רעד טיול טיימשאּב ,נרעפשנע םורעד רימ נלעװ ,סנטשרע .רעזעל רעד גנערפ

 עמ נוא גָאק עמ ןא ,מעה ניא דיישרעשנוא רעד טייהרעמ רעד נופ גנוניימ

 :יא גופ קיגנעהּפָאמוא ייטראּפ רעד ניא נעגנוניומ ענעגייא יד גריפכרוד פראד

 גייז לָאז ,?זיירק םעדעי .נערשנעצ יד גופ דנאטשאּב:נענַאזרעּפ מעד גכאמרעּב

 טכער ,יײטראּפ רעד ניא קידנעײגניירא ,טָאה ,סעצלעידעשטָאּבאר יד נופ עליפא

 ,:עגנננײמ ענײז נריפוצכרוד גוא נגָאזוצסיורא טייקכעלגעמ יד נרעדָאפ וצ

 טכער נײק םינ טָאה ,גלארענעג נופ עליפא נײז גָאז ,לזיירק נייא נייק רעּבָא

 ,טייטשאּב ,םנטייווצ .נערטנעצ:ייטראּפ יד ניא טפאשרעייטשרָאפ גרעדָאפ וצ

 דלוש יד זא ,מעד ניא דיישרעשנוא רעה ,טיײהרעמ רעד נופ גנוניימ רעד טיפ

 :אּב נײז טימ טָאה סָאװ ,מעד םא טלאפ מזיטארקָארויּב נוא מזילאמרָאפ ניא

 ךעוושראפ גערשנעצ יד  גופ גנוְריּפנָא רעד רעטנוא טעּברא גופ כיז גקיטייז

 .דע ר -ק .צ *
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 רימ ןיא ,סנטירד .שיטסילאמרָאפ;טינ טעּברא יד גנריפ וצ טייקכעלגעמ יד

 :גנוגיימ עלעיּפיצנירּפ ,ע קי צ ניי א נא זיולּב נוא ,עקיצנייא גא)/ טנאקאּב

 ,טייהנדיישראפ-גנוניימ ענעי ,בעלמענ ,ננאהפ:ריזינאגרָא יד גיא טייהנדיישראפ

 2פ 1 םארנאראּפ םעד נגעװ גטאבעד יד ניא טקירדעגסיױא כיז סָאה עכלעוו

 :אזוצ מענופ נלָאקָאטַארּפ יד געניישרעד גלעוו'ס נעװ .טוטאטס:ייטראּפ מענ

 .עגארפ רעקיזָאד רעד ֹוצ כיז גרעקוצמוא נעימאּב כיז רימ גלעו ,רָאפטעמ

 :עג טריפעגכרוד זיא גנורילומרָאפ סוװָאטראמ זא ,נזייװאּב טלמעד נלעװ רימ

 יעלע עשירקסיא;טשרעמיולק נוא עשירקסיאגפינ גופ םליה עד טימ גתרֶאֹו
 ,טזינושרָאּפָא מוצ טירש א טכאמ יז סָאװ ,ראפרעד רָאנ ,קולעפוצ םיג גטנעמ

 ,;וא ווירְּב ס'נ -- -- ניא רעכעלרעּפמײשאּב כָאנ רימ געעז טירש נקיזָאד מעד זא

 זיא ,נזייוואּב * נלעוו נלָאקָאטַארּפ יד = ,"טייהרעדנימ רעד גיא לָאמאכָאני ניא

 רעזדנוא , ?קיטרא מענופ רעטווא מענופ גנוניימ יד קיטכיר םינ שיטקאפ זיא'ס

 -יטראפ םעד נעכדנאהאּב םאּב טיירטש רעד, ,טשרעמיולק ,זא ,"רָאפנעמאזוצ

 .גנעװ ענאדפ רעד פא כעלסילשסיוא פאמיק טרירטנעצנָאק כיז טָאה טוטאטס

 :ײאפ טקנוּפ ,"ייטראּפ רעד נופ סעיצוטישסניא עלארטנעצ יד נריזינאגרָא

 ;לעװ ,טיירטש רעלעיּפיצנירּפ .כעלקריוו זיא;טיעלפיװ רעקיצנייא רעד .טרעק

 ,ד) "מידָאדצ , עדייּב טמיטשאּב זיא; ?טונ:לפיוו טלייטעגרעדנאנאפ טָאה רעכ

 טיירטש רעד געוועג זיא ,(סעצוװָארקסיא םייההעדנימ יד גוא שייהרעמ יד .ה

 גנעוו רעּבָא נשיירטש יד .טופאטס:ייטראּפ םענופ 1 פארגאראּפ םעד גגעװ

 .װ .א .א גערטנעצ יד ניא נריטּפָאָאק גנעוו ,טאר םענופ ?עטשנעמאזוצ מעד

 ;ראמ נוא רימי נשיווצ ,נטאנעלעד ענלצנייא נשיווצי גטיירטש גּבילּבעג גענײז
 - ײעייז קיסעמכינטלעהראפ שריראּב גּבָאה גטיירפש עקיזָאד יד ,,וז .א .א נווָאט

 נוריּפורג עטמיטשאּב םוש גייק נפורענסיורא םינ ! גבאה ,נלאמעד עטאווירּפ

 כד גריגערָאפ גנומיטשּפָא רעײז טימ נגעלפ עכלעװ ,סעצװַָארקסיא יד אֹּכ

 יד גּפאכרעּביא טנעלפ רעכלעװ ,זחנוא נשיווצ נרעדנא םעד סָאד ,טענייא

 נטייחנדיײישראפ-גנונימ ?אוק םעד נטיירטש עקיזָאד יד ֹוצ נריצודער .סָאמ

 עגייז גנעו ,מזילארטנעצ מעד גנריפכרוד נופ םינאפיוא יד נגעוו גגארפ יד ניא

 יז גצופוצ טעשָאּפ:טסָארּפ טייטאּב ,.ווא.א רעטקאראכ גיוז גנעװ ,נצענערג

 טעד גנרעדנע ראפ פמאק נופ גדָאטעמ יד נוא סייהרעדנימ רעד נופ עיציזָאּפ

 געגנוזייװנָא יד נ:טוודאּב סָאוו ,נורעלקרעד וצ נטעב בכווא רימ נלעװ טלמעד *

 טיוקמאזקרעמפוא-טינ רעטנודראפ טונ רעד פא ''רָאפנעמאזוצ רעזדנוא, לקיטרא מענופ

 "אמס עגנערטש וד נשוװצ טיוקיכערפשטנא-מונ ְךֶעד פא ,םעצוװַארקסיא -מונ יד וצ

 ןליצאְּב סָאװ ןצ .ײמרַאּפ רָעֹד גיִא נשינעטלעהראפ-נטפערק עלאער וד נוא טקנופ;טומ

 2 גכירוו א עקיזָאד יד ביז



 ּפ'אדסר רעד ניא גנוטלאּפש יד ,נוא רָאפנעמאזוצ רעטייווצ 'ועד .ןא 210

 לע ןוא טרימעג פָאה יז נכלעוו ,נערטנעצ יד נופ ?עפשנעמאזוצינענָאזרעֿפ

 םעניא כיז נייגרעדנאנאפ א ןדנוא נשיוװצ גפורעגסיורא ניילא זיולּב .טָאה רעכ

 .טרָאװ םענופ נעניז גלופ

 .1903 רעבאקעד

 טא 7 :

 יייקסוָאנאשזישזרק מ .ג דילגטימ-קצ מוצ ווירּב א
 | .עווענעשז .18/2411---1903)

 ניא ,עגארפ יד גרעלקוצפוא יונעג קיטינ זיא ןדנוא !טניירפ 'רערעייט

 :רעּביא רעייז טעּכ כיא נוא ,רעדנאנאפ ,סיוא סזייוװ ,כיז גנעיינ רימ רעכלעוו

 ק"צ גופ רעדילגפימ עלא נעלדנאהאּב מוצ םעניימ וירּב נקיזָאד מעד נּבעג

 ניא טָא טײטשאּב ביז נייגעצ סָאד !?*.(עיסימָאק:ריפסיוא רעד נופ רעדָא)

 סעצװָאטראמ יד טימ מעלָאש א כעלגעמ ןיא סע ןא ,טסניימ וד (1 :סָאװ
 מוצ נוא גכאל םוצ רָאנ ןיא'ס !*! !מעלַאש נטימ עליפא טסירגאּב * סירָאּב)
 :רעדנאנאפ טסייה רָאפנעמאזוצ רעקידפעקייפ א זא ,טסניימ וד (2 ,(!נענייװ

 טסבאמ וד זא ,טגײצרעּביא גיּב כיא .טײקיזָאלטכאמ רעזרנוא גיא ביז נביירש

 .עמָאבלימ א פא נעײג סעצוװָאטראמ יד (1 .סעָאט נרעווש א גטקנוּפ עדייּב ניא

 -ימ ןא ,נעירשענ נפָא עװענעשז גיא גנולמאזראפ .א פא טָאה וָאטראמ
 גשיוטראפ נוא זדנוא ייז גצעה ** גנוטייצ רעד ניא .טפארק א גענייז טָא

 טימ יירעכירקכרוד רעײז קידנקעדוצ ,עגארפ יד נפיוא נקיטבערטרעדינ א פא

 קצ רעד זא ,מעד גגעװ .מזישאהקָארויּב נגעוװ סערדא רעזדנוא םא סעלָאלעי
 םא גוא םטכער םא געיירש גייא גיא צלא װָאטראמ טלאה ,טינ גצנאגניא גיופ

 :םייווצ וצ ראּבזָאלרעד טינ טעשָאּפ גנוא וויאנ זיא סע ,פרָאװ נייא שימ .סקניל

 ביֹוא געמענראפ וצ ליצ מעד כיז ראפ גלעטש סעצווָאפראמ יד זא ,נירעד נעל

 םמאק א ,לאדנאקס נוא טָאקיוב ,יירעכירקכרוד אזא טימ טקנוּפ קייצ מעד
 ןיא ָא"צ רעד לײװ ,סעכיוק יד טיול טינ ןיא גדָאּכ גקיזָאד םעד פא ייז טימ

 סרעדנוזאּב ,כעלדימראפמוא ןיא עכַאּפאמ רעזדנוא נוא רעװעג כעלקערש א

 ?אמ עלופ נוא ערעכיז א פא ריא טייג ,טייצ קידנרילראפ .נלאפכרוד יד ּבילוצ

 יר ּפָארא טיײהרעקידנגײװש טשגנילש ריא ,טיהרעמ רעצנאג רעד נופ עֶלָאּפ

 רעד (2 .עיינ פא נָא כיז טעּב גוא 1? ק"צ מעה שטעּפ (עשיגיל) עשידנעלסיוא

 רָאנ סינ זא ,נזײװרעד טעװ רע ,טפארק רעזדנוא נזײװאּב טעװ רָאפנעמאזוצ

 .ד ער .ווַאקסַאֿפ .א .וו --- *
 ודע ר .?ארקסוא , גאגרָא-ווטראּפ נלארטנעצ םענואו ראש



 א

 1 . יקסװָאנאשזישזרק .מ .ג ק"צ נופ דילגטימ מעד ווירב א

 ;נאנ רעד טימ געװעדנאמָאק וצ טינ רימ נזָאלרעד שיטקאפ רָאנ ,טרָאװ נפא

 :נעמאזוצ רעד .נטסילאדנאקס עשידנעקסיוא עקילק א דאצימ גנוגעוואּב רעצ
 נגעק פמאק :גנוזָאל רעד נאראפ ןיא סע נעװ ,טציא דָארג קיטיינ זיא רָאפ

 נוא רָאפנעמאזוצ מעד טקיטכעראּב גנוזָאל רעקיזָאד רעד רָאנ .עיצאזינאגרָאזעד

 טזָאל ריא בוא .דנאלסור צנאג נופ נגיוא יד גיא קידנעפשלופ טקיטכעראּב
 רעיא ריא טזײװרעד ,גנוזָאל גקיזָאד םעד כרוד ריא טזָאל ,םייצ יד כרוד

 ננעװ געמיורט .סעצװָאטראמ יד כיז נפראוורעטנוא גוויסאּפ ,גקיטכעמנָא

 בענופ עצעה רעד אב טעּברא רעוװויטיזָאּפ טימ עיציזָאּפ יד נקיטסעפראפ

 ןיא -- סעצװָאטראמ יד תפ עיצאטיגא רעד אּב גוא טָאקיוּב םאב ,א"צ

 נוָאלמור א ניא כיז געגנערּבמוא מאזננאפ טסייה סָאד .כעלרעכעל טעשָאּפ

 :(טציא גיוש גגָאז גוא) נגָאז כָאנרעד נלעוװ עכלעוו ,סענאגירטניא טימ טמאק

 טראנ ,רעּביא רעזאכ כיא !ק"צ רעקיזָאד רעד זיא סע קיייפטאפ םינ יוװ ,טעז

 :ראמ יד מעלָאש נּבײרשרָאפ טעװ ריא רעדָא .סעיזויליא ניק טימ טינ ביז

 .ןָאלמור נסימשסיורא כײא טעװ עמ רעדָא ,רָאפנעמאזוצ א םא- סעצװַאט

 א רָאפנעמאזוצ רעד טָאה טציא .לאפכרוד גטשרע םאּב כיילג גטייּבראפ רעדָא

 יד געמארּפָא ,עיצאזינאגרָאזעד רעֿכעלנעמ רעד ֹוצ פָאס א נכאס ;ליצ

 יד גיא טסעפ נעמענ ,ק"צ רעדיװטעי נופ קעזיוכ טכאמ עכלעוו '*? ,עגיל

 ניא -- ?נלעטשקעװא יוזאיװ .ָא"צ עד נלעטשקעװא נֹוא טאה מעד טנעה

 םָאד קידנלעטשפוא רעדָא) ?פניפ סָאד עליפא קידנזָאלרעּבא לאפ נט סנרע

 -ומ בוא ,כעלּבײלנמוא ןיא לאפ רעטסגרע רעקיזָאד רעד רעּבָא * ;(?סקעז
 :יָאשראמ יד נגיזאּב רעדָא רימ גלעװ טלמעד ,םייהרעמ עסיורג א נּבָאה נְלעֶו

 :או םעײנ א גנעו טציא גניוש טס עו מש ווָאנאכעלּפ) קימליגדנע םעצ

 גלאפוצנָא קידנעָארד גוא ָאטיִנ ןיא םעלָאש נייק ןא ,קירנעעז ** ,מוקעמעד

 "ומ רעדָא ,(!סָאד יװ טינ רעמ נפראד רימ .מידָאדצ עקידנטיירפש עדייב פא

 וָאנאכעלפ וװ ,מעד כָאנ .ארקסוא, עיצקאדער וד זוא סָאד -- ?לפנופ , סָאד *

 ,וָאנאכעלפ :אזא געוועג זוא רענווז דנאטשאב רעד .סעצווָאטראמ וד טריוטּפַאָאק טַאה

 עוצקאהער וד זיא -- ?לסקעז, סָאד .ווַאסערטַאּפ ,שטילוסאז ,רַארלעסקא ,,ווָאטראמ

 -רעפ ענעפורעגנָא יד נופ דנאטשאב נוא רַאפנעמאזוצ-וומראפ נט-0 נזוב ?ארקסוא

 | .דע ר .נענונעל גוא געגָאז

 :םווא רעשוניוטטאל רעקיזָאד רעד -- ןרומ טומ םמוק -.,ש286ו0600מ" א

 ענעו רעדָא וד ראפ בוב-טנאה:נשאט א נענעבווצאב וצ טצונאב כעלנייוװעג טרעוו קירד

 רושָארב טווָאנאכעלּפ נגעו .םווצ עדעי וצ גנצונאב כוז נָאק עמ עכלעװ טימ ,נגאהפ
 נגיא נענושרעד ווא סָאװ ,"ַאלעיד עיעשטָאבאר , עוצקאדער רעד ראפ ,026461060שזמ"
 .ע 7 .68 גנוקרעמנַא ,דנאב גקיזָאד םענוא עז ,רָאי 1900 לארוועפ ניא עווענעשז

 א



 .: 2 :: 2 טל : ; 2 1 טיע

 ּפ"ארסר רעד ניא גנוטלאּפש יד נוא רָאפנעמאזוצ רעטייווצ רעד ,ן 212

 רימ גוא ,ָאטינ ָא'צ רעקידנריפנָא ניק ןזיא זדנוא אֹּכ זא ,נפָא- נגָאז נלעוו

 נפ נעלקיטרא עיײרפ םסימ גאנרָא:עיסוקסיד א ןיא נעלדנאווראפ םיא גסעוװ

 אפ יד :רעסעּבכ כָאנ) נטפירשרעטנוא טימ םייהרעדנימ נוא סייהרעמ רעד

 :םיא, רעד גיא נוא ,גרושָארב יד ניא געמענקעווא סעצווָאטראמ יד טימ קימעל

 רעד נופ טנייפ יד טימ גוא גנוריגעד רעד טימ רָאנ נטלאה עמַאבלימ ""ארק

 .(עימארקַאמעדלאיצַאק

 אזא ניא גטעּברא ֹוצ כעלדירפ גנונעפַאה עוויאנ יד קעווא טפראוו ,ָאזלא

 לָאז ,ןרָאפמורא םא סעכיוקגט פיו ה עלא טעדנעװ ,רעפסָאמטא רעכעלגעמוא

 א טיג ,נטעטימָאק ערעייא קיטליגרנע םעקיט טנרָא זאב גאל גרָאפ

 .?נעמאזוצ א ,רָאפנעמאזוצ א ...נוא עדמערפ יד ףפא עקאטא נא כָאנרעד קור
 | !ראוונאי גופ רעטעּפש פינ רָאפ

 -- !0ז עיצאקיִלּבוּפ רעד כעיוקימ נענאק גנערפ סעװ וװָאפראמ בוא 2? פ:

 שרעדנא ,טגנידאּבמוא '*8 ,נלָאק מיטש" יר נּבענהעּביא טגניראּבמוא נאל לָאז

 נעגנועז יד פא נלָאק ננָאז נאד עוא וָאפראמ !לאדנאקס רעשסערג רעד זיא
 | !נכאז עקידעּפצוכ עכעלנעמוא

 :וָאטראמ יד גופ טייקיטכערטרעדינ עיינ א כָאנ ,נט,18 םעד ,טנייה 2,2.5

 ויִּפ כיא סָאװראפ ,וטרב נימ ,94 רעמונ םעניא נקורדוצּפָא גָאזּפָא נא ;סעצ
 נעװעג ןיא *סנאה זא ,צערעפ מעד טימ ** עיצקאדער רעד נופ סיורא

 :עש עגיירדאמ רעטצעל רעד ןזיּב געגנאגרעד) נטנעמוקָאד נכעלטנפעראפ נגעק
 טרעװ גָאזּפָא רעד .(! מע 5 ָא ש גופ גנידאּב מאּב גנעק געוװעג זיא סנאה !רעק
 :עג ביז טָאה ק"צ רעד ןא ,רעגיטשא ,קיטש עסעימ נפיוה א טימ טייֵלנאּב

 ;ייז געגנולדנאהרעצווא יד זא ?ָא"צ םעד טנעה ענייז גיא געמעג טווורּפ

 זיא קיטקאט יד .װ .א .א ק"צ מעד יורטוצ םעד גרעקמוא גגעװ נעגנאגעג נענ

 +א* םניטראמ ,סנאד יד נופ עיציזָאּפָא יד קידסעיווצ גקעדוצ :ערָאלק א

 ק"צ מעד נסיגאּב טייהרעקניליטש גנוטייצ רעד ניא גוא ק"צ גנעק .װ .א .א

 רעמונ נקיטכערטרעדינ מעד נזָאל טינ גפיומושעּב לעֹוו כיא םענעטאפ טימ

 :קורד וצ מיקסאמ ריא טייז יצ (1 :פעקייט טריפארגעלעט .רעפטנע נא נָא

 .םאמ ריא טײז יצ (2 ; 86062 **** 208 ייארקסיא רעד ר עסיו א ווירּב ניימ

 ביוא ,2046ת 204 ?רָאפנעמאזוצ א םא סעכיוק עלא גדנעװ וצ םעקייט מיק

 .80116ח 49 זיא ,נייג עדייּב פא ּביוא .80106ח 407 זיא ,ָאי :ננארפ עדייּב פא
1 

 ..ד ע ר .וקסווָאנאשזושזרק ימ .ג זוא סָאד --- "סנאה, נוא 'נאקל , *
 -ק .

 .דע ר .810--809 ז"ז ,דנאב נקיוָאד םעניא עז 7
 .ד ע ר .ָאנאזָאר .נ .ו זוא "נומראמ, -- ר"*

 | | | .ד ער .(נרופאפ?עשזריב עלופטרעװ) סעוצקא -- טטחח



28 

 23 קצ גופ ָארויּב רעשירנעלסור רעד ניא וויוב א

 ןופ םירטסיורא םעד נגעװ ווירּב גימ נקיש כייא ביא ֿ?עװ נגרָאמרעביא
 רָאפנעמאזוצ גקידפעקיט א פא םיקסאמ פינ םייז ריא ףיוא .עיצקאדער דעד

 - עשיװָאטראמ יד נגָארטוצרעבירא טייהרעקידנגײװש עיידעּב טָאה ריא .נוא
 .ק"צ נופ נייגכיורא נצנאגניא געמוקסיוא ,סיוא טזײװ ,רימ טעװ ,שטעּפ

 י* קצ נופ ָארויּב רעשידנעלסור רעד ניא ווירּב א
 .עווענעשז ,30/ 2611---3

 טשארעּביא זדנוא .?יטס נטלא רעּבאקעד 10:10 נופ ווירּב רעייא געמוקאּב

 .טארוקא:טינ רעייא נוא גנארפ:טכאלש יד נגעוװ גנייווש רעייא םוא םגנער נוא

 !טעּברא יד גריפ ןצ כעלנעמוא כָאד ןיא יוזא .צנעדנַאּפסערַאק רעד ניא טייק

 :םיא טינ גענייז ** עכינאפ גוא * דעווחעמ ּכיוא ,ראטערקעפ א כָאנ טמענ

 ןיב ןיא נענאל גופ זא ,טכארט אא רָאנ טיִג .בָאװ עדעי נּבײרש וצ דנאטש

 רעּבאקעד 2ט:10 נופ וירּב רעזדנוא פא !סעכעלריפסיוא םוש ניק ָאטיג טציא

 מוא .רעפטנע גײק ָאשינ (םורא געט 20 ניא) טציא ןיב ןיא ליטס םעיינ
 !לאדנאקס אזא ֹוצ טָאס א נכאמ נעמ ןומ ניײז םינ לָאז סע ןיירּפ א ראפ סָאװ

 קידנעטשלופ טייקידנעװפיונ רעד פא שירָאגעטאק נעייטשאּב רימ .רעטייוו

 זא ,סעציוָאפראמ יד טימ פמאק םעניא סעיציזָאּפ יד כיז ראפ גכאמ וצ רַאלק
 . :אֹּב קידגעטשלופ א ננעמענ נוא כיז נשיװצ נעגניזפיונוצ כיז נלָאז רימ

 ' .עינול עטמיטש |

 ;עג ָאד טָאה סע יװ ,נסירַאּב וצרעהא טקישעג טינ נעמ טָאה סָאװראפ

 גיק ןדנוא נּבירשעג טינ סירָאּב טלָאװ ,ניײז ָאד טלָאװ רע נעװ ?סנאה טלָאװ

 פליפעגסיוא טינ סנאה טָאה סָאװראפ . ':מעלַאש גנעװ דייר עכעלרעכעל

 ףיוא ?גנומיטש סירָאּב גנעװ יוגענ *5* נטפא מעד נּבײרשוצנָא גָאזוצ גייז
 ױדעק ***** ,גרעווז רעדָא **** נענאפַארטימ וצ טקיש ,נסירָאּב טינ גַאק עמ

 + .םעּברא יד גליפוצסיוא

 יא רעלעפ:טנורג סטאה :לָאמ א רעדיװ גוא רעדיוװ רעּביא רעזאכ כיא
 מיא טָאה 83 רעמונ רעד .קורדניא נטצעל םעד פיורטראפ כיז טָאה רע סָאװ

 .ד ער .עװוַאנאולוא .וא .מ - *

 .ד }ר .אואקסווָאנאשזושזרק .8 .ז -- **

 ידע ר .נענונעל .וא .װ -- 5

 .ד עד .לָאראסוג .וו .8 ---



 5 = 22 22.256 0 224225,25 22 עא 2 25 2554 א גיב יי

 פ"אדסר רעד ניא גנוטלאּפש יד נוא רָאכנעמאזוצ רעטייווצ רעד ,ןז 814

 בילוצ ָא"צ מעד נעמונעג גּבָאה סעצווָאפראמ יד .נרעטכינסיוא טפהאדענ

 א :עיניל רעצנאג רעד רעכיא קעװא עמָאכלימ יד ןיא טציא נוא עמָאכלימ

 טָאה געט יד) נטארעפער עכעלטנפע םא געלשעג ,"ארקסיא, רעד ניא עצעה

 נשטנעמ 100 ראפ שזיראפ יא גנוטלאפש רעד גגעוװ יטנעיילעג וָאטראמ

 עיצאטיגא עטמעשראפמוא עמאס !" (גוועדעּבעל םימ ננָאלשעג ביז טָאה נוא
 ,נעניימ וצ טיײקיטכיזצרוק עכעלּבענראפמוא נא געװעג טלָאװ סע .ק"צ גגעק
 געגנאגרעד ָאד ןיא כאז יד .דנאלסור נייק כיז נפראוורעּבירא טיג נָאק סָאד זא

 ;'8 עיצוילָאזער יד) ק"צ נטימ ָא"צ מענופ נעגנויצאּב יד נסיירנייא זיּב

 פעג ןיִּב ,(!'* נרָאװעג טסקישעג כײא ןיא סָאװ ,רעּבאקעד 3592 גופ ָא"צ

 :ולק ןוא סע ןזא ,("ארקסיא) 98 רעמונ) .ָא"צ מענופ רעקעש .גשקורד

 :דנאהרעטנוא יד נקורד וצ טינ כײילגסיוא נא געמוקענרָאפ טשרעמ
 - | | 2 14 .געגנופ

 :ַאּפ רעשיטילָאּפ רעצנאג רעד נגעװ טכארס א טוג פָאסלָאקּפָאס עשז סוט

 -עכָאװ רעניילק רעד גופ כיז טריהארטסּבא ,רעטיירב ?סיּב א קוק א טוט .עיציז

 ראפ רָאלק טכאמ נוא נטרָאּפסאּפ נֹוא סנשָארג טימ שינעיירדמורא רעקיד
 בילוצ נוא טייג ריא ניהּוװ ,לגילפ נרעטנוא ּפָאק מעד קידנטלאהאּב טינ ,ביז

 ?כאז יד טּפעלשראפ ריא ס ַא וו

 גבײק ּבָאה כיא בוא ,נעגנופכיר יײװצ נאראפ ןיא ק"צ ניא זדנוא אּב
 ײז נענײז ,גנוניימ ניימ טול .(?עבלעװ ?יירד רעשפע רעדָא) טינ םעָאט

 יװ ,רָאפנעמאזוצ נייק .קידנפורפיונוצ םינ ,געיניא מעד געיצּפָא (1 :עכלעזא

 גוא ערוצ ניא נעײּפש עכערפ נוא נלאפנַא יד קידננײװשּפָא כעלנעמ טיי

 ;ילָאוער מערוטש א גּבײהפוא (2 ;דנאלסור גיא עיציזָאּפ יד גקיטסעפראג

 :ָאק עקידלקאוו יד געניװעג פא סעכיוק עלא גדנעװ ,ָא"צ םעד נגעק סעיצ

 מישָאדאכ יירד מומיסקאמ ,ייווװצ גיא רָאפנעמאזוצ א נטיירנוצ נוא נטעטימ

 .יוָאּפ יד נקיטסעפראפ רעייֵא טייטשאב סָאװ ניא ,כיא גערפ טָא- זיא ,מורא
 ָאד טלמאז רענגעק רעד סאשעּב ,טייצ סרעטאּפ ריא סָאװ ,גירעד רָאנ ?סעיצ

 .אב םעד ּפֶא םיצ ריא נוא ,(!כאכא רעייז םייטאּב דנאלסיוא נוא) סעכיוק יד

 --,בינ צנאג גוא כעלדיימראפמוא ןיא ל?אפכרוד א .לאפכרוד רעייא זיּב סולש

 | .גרירָאנגיא וצ סָאד טייקשירעדניק א נעװעג טָאװ סע
 :וָאשראמ יד אּב ?לאפכרוד גכָאנ גזָאלרעּביא זחנוא ריא טעװ עשז סָאװ

 אב .נעייר עטּפאלקעצ -- כייא אֹּב .סעכיוק ענעסקאוועצ נא עשירפ -- םעצ
  טריפ עכלעװ ,עינאּפמָאק א -- זדנוא אּב .ָא"צ רעפקיטסעפדאפ יא --- יז
 2/ א כָאד ןיא סָאד .ײז טלדיז סָאװ ,ָא"צ נקיזָאד מעד רעּבירא טכעלש

 :אנ נוא נכעלדנעש א פא זיולּב כָאד טסייה סָאד ,עלָאּפאמ א ֹוצ געװ רערעכ

 פכאמראפ ריא .עלָאּפאמ עכ על דיי מ ר א פמ וא גא נעיצּפָא נפיוא גטיוב



 815 ק"צ מענופ ָארויב ,רעשידנעלסוו רעד ניא ווירב א

 -ומ עשידנעלסיוא יד סָאװ ,טימרעד כיז קידנצונסיוא ,פורעד גגיוא יד זיולּב

 בָאד טייגרעד קיטקאפ רעיא .מאזגנאל רעּבירא כיײא וצ ביז טפחאוו עמָאכ

 דנאטשאּב נקיטציא נכָאנ) ןדנוא כָאנ ,סע טסייה ,זא  ,וצרעה כעלּבעטשכוּב
 .(טייהרעמ רעד ראפ ?ּבאמ א) לּבאמ א עליפא גײז לָאז (סיצ נופ

 טלמעד ,בעלרימראפמוא ןיא עלַאפאמ א עליפא בוא ןא ,ניימ ביא

 פא ןיױלּב כעלנעמ ןיא סָאד גוא ,נפֶא נוא כעלרע ,ביילג גייגקעווא נעמ פי אד

 לייװ ,כעלדיימראפמוא טינ לאלק ןיא עלָאּפאמ א רעּבָא .רָאפנעמאזוצ א

 ,ײז טימ טינ ןיא ָאנאכעלּפ ,נטפָאהאּבנעמאוצ טיג ביז טָאה לפניפ סָאד
 .עפּפ ייס גק אפ נעמ נָאק רָאפנעמאזוצ א םימ נוא ,מ על ָא ש א ר אפ רָאנ
 :ןייא יד .נפייהנדײישראפפגנוניימ עטשרעמיולק ערעייז טימ יז ייס .,גווָאנאב

 ;.ראפמוא טעװ רע זא ,זיא רָאפנעמאזוצ א גנעק גנורעדיװרעד עטסנרע עקיצ
 סָאד עליפא (1 :רעפשנע כיא גוא .גנוטלאּפש יד נכעלצעזעגראפ כעלדיימ

 ;ינקעװא געמ נָאק טלמער ליײװ ,טציא ןיא סע סָאװ ,מעד גופ רעסעּב ןיא

 ראפ (9 ;ענעניּפשאּב נופ ענאפ עכעלדנעש יד רעטײװ נעיצ םיִנ גֹוא כעלרע
 רעײז גוא ,טנעמָאס םעד גוָאלעגכרוד סעצוװָאטראמ יד נּבָאה גנוטלאּפש א

 רעקיפציא רעד ?ײװ ,כעלביילגמוא זיא רָאפנעמאזוצ גטירה םענופ גיינקעווא

 .בעלגעמ יד געמטענּפָא טעװ עיצאקילבוּפ עקידנעפשלופ יד נוא פמאק
 רעדיװ ןיא ,נָאק עמ ּבױא ,ײז טימ ביז נענגיד (ד ;גנוטלאּפש א גופ טייק
 | | .רָאפנעמאזוצ א פא עקאט צלא נופ רעסעּכ

 :דנע ניוש טרעּפשנע גוא נַײז ֹוצ רעהעג סע יװ נעיניא מעד טלדנאהאּב
 .ק"צ נופ דילנפימ (נדעי נופ טגנידאּבמוא) גדעי נופ גנוניימ רעד גגעוו כעק

 ןיק טםינ גיִּב כיא !":גיטשוצ טינרימ וצ ריא לָאז כעלטעלב טימ

 .גםעּברא טינ כיא נָאק עגאל רעזעילאדנאקס רעקיטציא רעד אּב גוא ,גישאמ
 קא טו =

 י- - .עווענעשז .21 - 4

 ;רא סדָארלעסקא נֹופ רוטקערָאק יד נעמוקאּפ טציא ."*2091 9סז1קטזו
 א ניא נעניישרעד טעװ 89 רעמונ רעד) "ארקסיא , 98 רעמונ מעניא לקיט
 לקיטרא סוָאפראמ רערייא ,טפאהלקע רעמ כאסא כָאנ .(םורא ײװצ געט
 :"ננרע יא נאראפ נענײז ָאד .09 .םונ מעניא ("רָאפנעמאזוצ רעזדנוא,,)

 :ײֹװש גנעוװ סעדנענעל טיס טרעטסײגאּכ נרעװ סָאװ, ,"םעיזאטנאפ עקיצ
 / רעד זא ,נעגנוקידלושאּב גאראפ לָאמארעדיוװ נענייז ָאד .""רושאטקיד 1?"סרעצ
 (5101) גכעלנעזרעּפ נייז טיפ טעװעטאּפעלאּב, "רעטנעצ רעקידנסוװ צלאג

 םָאה ק"צ רעד סָאװ ,נעגנולדנאהרעטנוא יד נכעלטנפעראפ גגעוו בוז טדער סע *

 דער .רָאו 1008 -עבאוָאנ נוא דנאלסווא נוא עיצוזָאּפָא רעד טומ טריפעג
 | ידע ר .הירב א וצ בָאגוצ א -- ר*

:- 



 ּפ"אדסר רעד נופ גנוטלאּפש יד נוא רָאפנעמאזוצ רעטייװצ רעד ןש+ 6

 ענג טלדנאוראפ נענייז סָאװ ,רעדילגטימ:ייטראּפ יד רעּביא,; "נעזנייא
 ;רנעמוא גא נופ גנוריזינאגרָא יד, ."כעלעדער נוא כעלעפיירש גיא (1!) גרָאװ
 ,סעיראילעצנאק . ,נעגנולײטּפָא ,נטנעמאמראּפעד ;נטמא יילרעלא לָאצ רעכעל

 (!יוזא ,טרָאװ גיימ םפא) גרענָאיצילָאװער נופ גנולדנאווראפ יד ,"נטאטשראוו

 ,נרעציּפָא:-עטנוא ,סלעּבעפרֿפעפ ,נטסיראילעצנאק ,סעקינקאשטאגָאלַאשס גיא

 ;ק"צ רעד ,"(59103) סעכָאלעמלאּב .,סעקינשזארטס ,נטאדלָאס עטסָארּפ

 יקעלָאק א זױקּב נייז םראד (טייחרעמ רעד נופ קנאהעג נטיול) ,סע טסייה

 עיצקאדער רעד נופ טכאמ רעד) טכאמ רעקיזָאד רעד נופ טנענא רעויט
 ;גהָאז נוא סעסּפָארטעּפא רעגנעדפש ריא רעטנוא כיז געניפטנ ,(ארקסיא,
 עיּפָאטוא עלענָאיצאזינאגרָא יד זיא ,סע טסייה ,אזא טָא ."לָארטנָאק נעמאז

 נשיטארקָארויּב נופ םמוירפ רעד, .(10!} "רעטקאראכ נשיטארקַאעט נופ

 ..לקאכאס רעד ןיא אזא טָא -- עיצאזינאגרָא:ײטראּפ רעד גיא מזילארטנעצ

 :וא רעדיװ כיא םור ?קיטרא נקיזָאד מעד כעיוקומ .(!יוזא ,טרָאװ גיימ םא)

 וצ כעלנעמ סָאה זיא נעד יצ :ק"צ נופ רעדילגטיפ עלא וצ לָאמ א רעדיװ
 קידנגָארטראפ ,זא ,טינ ריא טליפ געד יצ ?פמאק נוא טסעטָארּפ נָא נזָאל

 יו ,רעקינײװ טינ נוא רעמ טינ ביז ריא ט?דנאווראפ ,שייהרעקידנגיײװש סע
 :לָאס ענייז בוא נרעצײװש כעיוקימ) סעקטָאילּפ גופ רעריפרעדנאנאפ ניא
 .ה .ד ,נטארקָארויּב כעיוקימ) סעליכער נופ רעטיירּפשראפ ניא גוא (גטאד

 ?ידיא) ניִמ אזא רעטנוא םָא נוא ?(טייהרעמ רעצנאג רעד נוא ניילא כייא

 ?"טעּברא עויטיזָאּפ; א נריפ וצ כעלנעמ ראפ ריא טלאה "גנוריפנַא רעשִי

 ?רָאפנעמאזוצ א צוכא פמאק .נכעלרע נופ ?טימ רעדנא נא טסייוו ריא רעדָא

 :ַאיאזפגראּב םעד ,וָאקראכ ,װעיק ,סיוא טזײװ ,נּבָאה סעצװָאטראמ יד)

 :ער יר--עגיל יד--נעמיטש 10 זיא סָאד .טירק נוא וָאטסָאר ,נָאיאר שיר

 לָאז עמ ּבױא .49 גתפ :נעמיטש 16 -- טאר מעניא 2 -ץָא"צ נופ עיצקאד
 לו פ געמ נָאק ,זאקוואק נוא ריִּביס ,ועײלָאקיג פא סעכיוק עלא גדנעו כיילנ

 ןדד .1/3 אֹּב נוָאלרעּביא יז קיד נע טש

 יקריב רססגאגאעמאהאטאפהעא אפ קאקקנאגעספפעמסשגיש----
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 י* ךעדילגטיִמ-ייטראּפ יד וצ
 טָאה סע עכלעוו ,ענארפ יד זיא סָאד טָא ?ײטראּפ א רעדָא ?זיירק א

 .ָא"צ רעזדנוא נעלדנאהאּב מוצ טלעטשעגקעווא

 םָאמ רעשסכעה רעד גיא עגארפ רעד נופ גנולעטשקעווא יד גטֿפאה רימ

 נופ רעירפ ָא"צ רעזדנוא נופ ַעיצקַאדער יד גייא גדַאל רימ .קיסעמטייצ ראפ



 817 רעדילגטימ-ייטראפ יד וצ

 ;ער עקיזָאד יד רָאפ כיז טימ טלעטש סָאװ .ניילא ביז םא גקוקוצמוא ביז צלא

 :וצ גסעזעג גרָאי ?יפיוזא נוא ליפיוזא זיאסָאװ ,נשטנעמ ?זיירק א יצ ?עיצקאד
 ,טָאקיוב כרוד עיצקאדער רעד ניא נּבילקעגנירא טציא כיז טָאה גנוא נעמאז

 עכעלטמא עיגעלַאק א רעדָא ,גנוטלאּפש א נופ גנוָארד נוא עיצאזינאגרָאזעד
 / ?ייטראּפ רעזדנוא נֹופ נענָאזרעּפ

 כיז נפוראפ כרוד ענארפ רעקיזָאד רעד נופ נעיירדסיורא טינ כיז שוורּפ

 ריס .טוטאטס נט ,כעלצעזעג נרָאװעג טריטּפָאָאק טייז ריא זא ,םורעד

 ןײא כײא נדאק רימ רעּבָא ,טײקכעלצעזעג רעקיזָאד רעד גיא טינ נעלפיײוװצ

 כָאט גיא גרעפשנע רָאנ ,טקנוּפדנאטש נלעמרָאפ נטימ ביז נצענערנאּב וצ טינ

 :פגע גשיטילָאּפ א רַאנ ,נשידירוי א זיולּב טינ נליוו רימ .עגארפ רעזדנוא ףא

 טיִנ נרעה ,כייא נופ עקאפ רעפטנע גקיזָאד םעד נעמוקאּב גליוו רימ .רעפ

 יײטראפ רעד נופ עצמיטשאּב טינ נוא רַאפנעמאזוצ מענופ ענעּבילקעגפיױא

 . :עג טינ רעשפע טָאה רעכלעװ ,וָאנאכעלּפ 'כ מענופ טינ נוא ,"סרעטקאהער,

 א נדיימוצסיוא יידעק ,כײא גדיטּפָאאק יװ ,לאווסיוא רעדנא ניק טאה

 | | ,גנוטלאּפש
 ?עינעלָאק:ײטראּפ עכעלטמא נא רעדָא ל?לזיירק א

 טימ טייקשלאפ נוא סעיווצ עקיזָאד יד זיא סָאװ וצ נאד ,?זיירק א ּביוא
 :ַאד יד שיטקאפ נסירעצ טינ געד ריא טָאה ?ייטראּפ א סעּפע נגעוו סעזארפ

 208  עריא נופ גנאל םמישָאדאכ נוא נכָאװ קידנכאמ קעזיוכ ,ייטראפ עקיז

 נסולשאב יד שיטקאפ גסירעצ םינ נעד ריא טָאה ?טושאטס ריא נוא גטלאמש

 טיג נעד ריא סָאה ,ייטראּפ רעקיזָאד רעד נופ רָאפנעמאזוצ נטייווצ מענופ

 ףנָאזענּפָא טיג נעד ביז ריא טָאה ,גנוטלאּפש א וצ זיּב נעיניא מעד סריפרעד

 טינ געד כיז ריא םלעטש ,פאר מעד נוא ק"צ מעד כיז נפראוווצרעטנוא

 רָאפנעמאזוצ:ייטראּפ יד זא ,סעד ננעװ דייר יד טימ ײטראּפ רעד רעסיוא
 טערט ריא ?שירעטאנילּבָא טינ .ה .ר ,טײהטַאג גייק טינ בייא ראפ נענײז
 ;לעז רעד גיא גוא ײטראּפ רעד נופ גצעזעג גוא נטלאטשנא יד םיפ יד טימ

 !"נאנרָא:ײטראּפ רעלאהטנעצ , ?פעק נטימ ביז ריא טקיװק טיוצ רעקיּב

 :םע ריא טכָאװ ,ייטראּפ רעד גופ נענָאזרעּפ:טמא סייז ריא רעדיוװ ּביוא

 םעשעל נוא סָאװראפ ,יישראּפ רעקיזָאד רעד נרעלקרעד נייז םוג יוזא רעש

 ,טמיטשאב טינ טָאה רָאפנעמאזוצ רעד נעמעװ ,נענָאזרעּפ כיז נּבָאה .סָאװ

 ?פלאטשנא:ײטראּפ לארשנעצ א ניא טרָא נא כיז ראפ נגָאלשרעד טלָאװעג

 ?ןירק:נעילימאפ גטלא םמענופ "טייקידעשורעי, רעד נופ נעמָאנ ניא רעשפע

 ץגיל רעד נופ רָאפנעמאזוצ נפא נּבָאה עכלעװ ,נשטנעמ נוא ?סרעטקארער
 ;ידעשורעי, רעקידפסעּכעלאּב רעקיזָאד רעד גנעװ סעיצוילָאזער נעמונעגנָא

 5 { ביִנעְל



 ּפ"אדסר רעד ניא גנוטלאּפש יד נוא רָאפנעמאזוצ רעטייווצ רעד ,13/ 818

 רעד ננעװ נעירעדיר םימ כעױומ .א נעיירד םציא ןדנוא גקיוו 17? ,"פייק

 ?יײטראּפ רעד גגעװ נדייר וצ טכער רֶאג ריא טָאה יצ !יײטראט

 :אַּב עלעמרָאפ יד פא כיז טציטש סע רעװ ,יד נטסילאמרָאפ טפור ריא

 :רומשראפ טפראד ריא ?ײװ ,ראפרעד --- ,רָאפנעמאזוצ נטיױװצ מענופ נסולש

 יד גפ יודטוצ מעד נכַארּפעג סָאה ריא זא ,טקאפ מעד נשושראפ גוא

 גּבענעג לַאמ בכאסא נוא כאסא ,מענייא ןיּב עלא גּבָאה עכלעװ ,טירייוװאכ

 150 ,רָאפנעמאזוצ םענופ גנסולשאב יד' נטיהוצּפָא גָאזוצ א נרעדנא מעד רענייא

 ,םײא נגעק געייג ײז נעװ ,גסולשאּב עלעמהָאפ יד רעטנוא טינ ביז טפראוו ריא

 יד םא עשֹוּב נוא עּפראכ נָא כיז ריא טציטש סייצ רעקיּבלעז רעד ניא רעּכָא

 ,כייא סעוויוטעל נעײג טכער עקיזָאד יד נעװ ,עגיל רעד נופ טכער עלעמרָאפ

 בייא געװ ,טאר:ייטראּפ מענופ נסולשאּב עלעמרָאפ יד פא ביז טציטש ריא
 גיא ,ײטראּפ רעד גופ גליװ םעד צָארט ,גכירקוצכרודא גּבעגעגנייא כיִז טָאה

 : !טלאטשנא:ייטראּפ נטסכעה גקיזָאד םעד

 ;םהל טמא:ײשראּפ א טמענראפ סע רעװ ,יד גטארקָארויּב טפור ריא
 ;געלסיוא מענופ ןירּפאק גטיול טינ נוא ,רָאפנעמאזוצ:יטראּפ םענופ נליוװ

 :עגנָא טינ מער טימרעד נקעדוצ קיטיינ זיא בייא .לןיירק גשירארעטיל גשיד

 טסייג גטימ ,מזיטאקָארויב נופ טסײג נפימ עקאט ןא ,טקאפ כייא ראפ נעמעגנ

 כיז טָאה ,גלוטיט כָאנ כיז ננָאי נופ טסייג נטימ ,רעטרע ראפ כיז נגָאלש גופ
 טינ טויֿלָאסּבא נענייז עכלעװ ,נשטנעמ יד טּפאזעגכרוד גענייז ,נזיוועגסיורא

 :ךאּפ עלארטנעצ יד רעסיוא יישראפ רעד ניא נטעּברא וצ נעװעג דנאטשמיא

 כעלרעּפמײשאּב כעלקריװ זדנוא טָאה גנוריפוא רעיא ,ַאי .נטלאטשנא:יוט

 רעכלעװ ,מזיטארקָארויּב פא קנארק זיא ערעזדנוא ייטראּפ יד זא ,נזיוואּב
 דאפ טינ כיז טסעימ רעכלעװ ,טעּברא רעד נופ רעכעה טרָא סָאד טלעטש

 .פרָא נא נעניװעג וצ יבא עיצאזינאגרָאזעד גוא טָאקיוּב

 :רעמ רעד טיול סולשאּב א רעשינאכעמ:ּבָארג נעמָאנ גטימ נָא טפור ריא

 וצ סױא טינ נעעז כייא רעּבָא ,רָאפנעמאזוצ:ייטראפ מענופ געמיטש טייה

 :נעלסיוא יד ניא נדָאפעמ:פמאק יד זעילאדנאקס נֹוא .שינאכעמ ּבָארג נייז

 2ײא נּבָאה עכלעװ ,עגיל רעד נופ רָאפנעמאזוצ נפא נוא סעינָאלַאק עשיד

 "יא !עיצקאדער:ײטראּפ רעזדנוא רעּביא נכָאצינ נכעלדנעש רעײא נּבעגעג

 י+ נענעקרענא כעױקימ געגנורעכיזראפ יד גיא סעיװצ יד טינ טקרעמאנ

 :רעד וצ כיז טּבערטשעג נּבָאה עכלעװ ,נשטנעמ גנופ נעמוק סָאװ ,ייפראפ

 .ונאגרָא:יישראּפ .גלארטנעצ מעד נריפ וצ נגָאלשרעד כיז נּבָאה נוא ננָאלש

 !רָאפנעמאזוצ:ייטראּפ מענופ ט יי ה רעד נימ א קידנעײז

 ::עמשנָא םינ רעײא :גצוּפוצוצ .קידסעיװצ גשינעשטעוק עקיזָאד יד גוא

 סלָאד ,עיכראנא גופ גנוקידײרּפ עקיזָאד יד ,גנוריפוא עשיײטראּפיטנא עקיד



 19 : רעדילגטימדייטראּפ יד וצ

 :ןטרָאּפָא עקיזָאד יד ,רָאפנעמאזוצ:ייטראּפ נרעּביא כיז נעװעקעידזיא עקיזָאד

 ריא טפור יײרעלזירק נוא טיײקיד?סעּבעלאב נופ גנוקיפכעראּב עשיטסינ

 | !טקנופדנאטש רעלענָאיצאזינאגרָא רעיינ רעיא

 רעד ,דילנטימ:ײטראּפ א פא יװ ,כיז םא ססנרע טקוק סע רעװ !םיריײװאכ

 יצ םָאס א נכאמ נוא טסעפָארּפ גופ םיטש עשירָאנעטאק א גּבייהפוא םראד

 טעּברא רעקירָא:ײרד רעד םא טסנרע טקוק סע רעװ !לאהנאקס גקיזָאד םעד

 ,טיירגעגוצ טָאה יז סָאװ ,דָאפ:עמאזוצ:ייטראפ נֿפא נוא ??ארקסיא ,, "ועד גיפ

 :רעּביא;לעיּפיצנירּפ כעלקריװ יד גופ גליו מעד טקירדעגטיוא טָאה רעכלעוו

 טעװ רעד ,נטאהקָאמעדלאיצַאס עשיסור עקידנפעּברא כעלקריוו נוא עטגייצ
 ,צלא סיפ יד טימ נשערט וצ יײרעלזיירק רעשידנעלסיוא רעד נּבױלרעד טינ

 .רָאפנעטאויצ:ײטראּפ רעקיזָאד רעד נָאפענפוא טָאה סע סָאװ

 .ייווצ יד נופ סנייא

 קימכעמלא ןיא ןדנוא רעּביא רעדָא ,ייטראּפ ניײק-.טיג נּבָאה רימ רעדָא

 ואזוצ רעזדנוא סָאװ ,לזיירק עשירעטקאדער ,עשירארעטיל עשידנעלסיוא סָאד
 :סעיװצ עקיזָאד יד ּפָארא -- ןיא טלמעד נוא -- ,טקורעגּפָא טָאה רָאפנעמ

 "עשייטראפ, ןופ כעלּפעק עשלאפ עקיזָאה יד ,ײטראּפ א גגעװ דייר עקיד

 -- גנטסילאיצַאס נייק טיג גענַיז ריס .נטלאטשנא גוא גענאגרָא ,נּבאנסיוא

 יד .סעיצאהָאקעד עטעװעלאמעג נייק טיג נפראד רימ ,גרענָאיצוילַאװער |

 :אטעלַארּפ םענופ ײטראּפ יד .סעמע טרעדָאפ טאיראטעלַארּפ מענופ ייטראּפ

 .פעראפ רעד :ופ גנוריקסאמעד  ענעפָא;קידסענָאמכארנָא נא טרעדָאפ טאיר)

 ןײק זא ,נענעקרענא ֹוצ טייקטסיירד יד נּבַאה רימָאל .יירעלזיירק רעטרעט

 ,נָא ּביהנֶא עמאס נופ ,נָא ּבייהנָא נופ נעמענ כיז רימָאל ,ָאטינ ןיא ייטראּפ

 ידנוא .ײטראפ עטכע נא גקיטסעפראפ נוא נמאשאּב ֹוצ טעּברא רעד ראפ
 רעד נופ נכָאצינ רעקילײװפײיצ רעד טיײהנגעלראפ גיא נעגנערּב טינ טעװ

 :ַארּפ רעקיניזפסּוװאּב רעשיסור רעד ןא ,גסייוװ גוא נּביילג רימ ,יירעלזיירק

 :כעלקריו רעד ניא ײטראּפ א כיז ראפ נטעּבכראקיוא גענַאק סעװ טאיראטעל

 ;קריװ גופ מרָאפ רעד ניא ײטראּפ א ,טרָאװ נפא ייטראּפ א טינ נוא טייק
 -/.בעלפעק עשלאפ נופ םרָאפ רעד ניא טינ נוא נטלאטשנא:ייטראּפ עכעל

 עלא ּפָארא -- ןיא נאד וא -- ,יטראפ א ָאד ןיא ןדנוא אּב רעדָא
 :אדנאקס נופ נעגנולמאזראפ עשידנעלסיוא יד ּפָארא ,נסערעטניא עשלזיירק

 ;קאדער רעשיײ טר אּפ רעזדנוא נופ נײגקעװא פעקיימ נלָאז טלמעד !גטסיל

 רעד נטסָאּפ גקיזָאד מעד פא טמיטשאב טינטָאה סע עכלעוו ,גענָאזרעּפ יד עיצ
 / גופ עיצקאהער יד נרעװ טלעטשעגפוא לָאז טלמעד .,רָאפנעמאזוצ:ייטראּפ

 טלמעד .נּבילקעגסיוא טָאה רָאפנעמאזוצ רעד סָאװ ,םירייואכ 'ד גופ ָא"צ

 שי יופ געננוױשנָא יד גדעװ טריפענכרוד גאנרא:ייפראפ רע ז ד גו א ניא לָאז



 09 .באפיש 6 6 2 קי שמהאש ףאח"או די טמורמה ח רפקששתעג5+ 5 8 טז 5 ,

 פ"אדסר רעד ניא גנוטלאּפש יד נוא רָאפנעמאזוצ רעטייווצ רעד ,ןש 820

 ;ראַּפ יד נקידייטראפ נאנרָא:ייטראּפ רע זדנוא לָאז ,טיהרעמ:ײטראּפ רעד
 .טטָאלּב גיא ייז גטערט טינ גוא נטלאטשנא:ײטראּפ יד גוא עיצאזינאגרָא;ײט

 גופ ריא טימ רעדינ צלא ראפ רעורפ גוא יירעלזיירק רעד טימ רעדינ'

 !עיצקאדער רעשיייטראּפ רעזדנוא
 !סרעטאזינאגרָאזעד יד םימ רעדינ
 ַּפֶא כעלקריװ געק עכלעװ ,טאיראטעלָארּפ מענופ ייטראּפ יד גּבעל לָאז

 :װטראּפ יד גטכא נעק עכלעוו ,רָאפנעמאזוצ:ייטראפ מעגופ גסולשאּב יד נטיה

 !עיצאזינאגרָא נוא נילּפיצסיד
 !כעלּפעק עשלאפ גוא דיר עקידסעיוװצ יד טימ רעדינ
 .1904 ראוונאו

 וו טעטימָאק נלארטנעצ מוצ וירב ֹא
 * (אא גבעגרעביא) ק"צ נראפ

 ,עווענעשז .רָאו 1904 ראוונאו 1

 כענופ עיסעס רעה גופ (יירד) געגנוציז יד טקידנעראפ ביז גבָאה גטכענ

 .-גאג יד גייש רעקיטלינדנע נא טימ גסינאּב נעגנוציז עקיזָאד יד .טאה-ייטראפ

 יד טימ נעמאזוצ טייג וָאנַאכעלּפ .ײטרַאּפ רעד גיא עיצאוטיס עשיטילַאּפ עצ

 ןיא טינ ?פיוו שטָאכ זיא סָאװ ,צלא ניא זדנוא קידנריזירָאיאמ ,סעצוװָאטרַאמ

 מעד) .לג .ד .א טָאקיוּב םעד נלייטרוראפ נגעוו עיצוילָאזער רעזדנוא .קיטכיװ

 ןגעמיטש פא נרָאװעג טלעטשענקעװא טינ זיא (גט ײז עדײב נופ טָאקיוב

 :אבזָאלרעד:טינ יד גלײטוצּפָא -נרָאװעג געמונעגנָא ּפיצנירּפ ניא ןיולב ןיא סע

 :עלּפ נרָאװעג געמונעגנָא זיא ראפרעד .עראבזָאלרעד יד גופ נעמהָאפ:פמאק ער

 א גריטּפָאָאק לָאז ק"צ רעד זא ,נשטנוװעג זיא'ס :עיצוילָאזער סווָאגאכ

 5וצ רימ נעמענ םעד כָאנ .טייהרעדניס רעד נופ לָאצ (810/) עק יר עהע ג

 ננעק ביז קידנגָאזסיױרא ,טסעטָארּפ א נָא גּביג נוא עיצוילָאזער רעזדנוא קיד

 טאר םמענופ קינײװניא רעטרע ראפ סעניובשזעכ נֹופ קיטילָאּפ רעקיזָאד רעד

 (וָאנאכעלּפ נוא דָארלעפקא ,וָאטראמ) טאר םענופ רעדילגמימ יירד יורא

 :יז ;ןפ רעקירעדינ) ןיא טסעפָארּפ גקיזָאד םעד נּביילקרעדנאנאפ זא ,נרעפטנע

 -- זיא געווסיוא ר ע כע 5 רע רעקיצנײא רעד זַא ,נרעלקהער רימ .."דעווָאק רע

 ?ער גָא נעמענ רעדילגטימ יירד .ּפָא סע טפראוו טאר רעד .רָאפנעמאזוצ א

 נָא טלמעד טָאה סָאװ ,נורעפלאה .עי 9 -- .ק .צ נופ דילגטומ א -- אצ

 .ק .צ גופ ָאְרווב רעשידנעלסור רעד נופ טעברא רעלענַאוצאזונאגרַא רעד טומ טרופעג
 .ד ע ר
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 ;:אפ טקיש עיצקאדער יד סָאװ ,סָאד (!) נכעלצעזעגראפ עכלעװ ,סעיצוילָאז
 םעד טגַארטפּואּב ,ק"צ מענופ רעדנוזאּב עטקיטכעמלופאּב עריא רעדנאנ

 םוצ קיטײנ ןיא עכלעוו ,לָאצ א גיא רוטארעטיק עיצקאדשר רעד נּבעג וצ ק"צ

 ןריטרָאּפכנא-שרעּביא רעייז ראפ ײז נּכעג---טסייה סָאד .(!!) גטיירּפשראפ
 נכָאנ רענייא מורא טציא טרָאפ ייז גופ לײװ ,נריפרעדנאנאפ רעייז ראפ נוא

 ;סעבולש נליפוצסױוא ּפָא כיז טנָאו רעכלעװ ,"טנעגא, גא גרעדנא
 ;ּכָאה יײז) טרָאּפסנארט א כיוא טיײרג ײז אּב ןיא ,םעד צוכא .ק"צ נראפ
 - .(בלאה םא נריפ ןצ טגיילעגהָאֿפ

 טפור רעכלעװ ,לקיפרא נא סװָאנאכעלּפ טייג (97 רעמונ) ?"אהקסיא) גיא

 ;רעדנימ יד םיא גיא ָאטינ) * רעש ירטנע צסקע -- ק"צ רעזדנוא נָא
 טול ;טסוװאּבמוא זיא --- ?םיו 17 .נריטּפָאָאק וצ נייא םיא טראל גוא (טייח
 גפ) ?טעצ נגנע נא רעײז גופ ײרד גופ רעקינײװ טינ ,סעידעי עטאווירּפ
 לָאז רעצעמע ןא ,גנורערָאפ א טימ כָאנ רעשפע נוא ,(סיֹוא טזײװ ,6--5
 | | | .ק"צ גוֿפ גייגקעווא

 טאה רעד .טיטשאּב כאז יד סָאװ גיא ,נעז טינ טציא נעגָאק עדנילּב רָאנ
 :אםיוא ײלרעלא פא נוא צלא טימ ק"צ מעד נששעווקרעד טעװ !
 רעקידפעקייט א רעדָא ,סעצוװָאטראמ יד גּבעגוצכָאנ נצנאגניא קידנרעדָאפ ,סי נ
 :געוו נשעטימָאק 12---11 נופ סעיצוילָאזער גּביילקפיונוצ פעקייט ,רָאפנעמאזוצ
 א ראפ עיצאטינא רעד פא סעכיוק עלא נדנעװנָא פעקייט ,רָאפנעמאזוצ א
 רעצנאג רעד עיסימעד ניא נייגקעווא פעקייט לָאז סע -- רעדָא ,רָאפנעמַאזוצ
 רעכעלדנעש רעד פא גײז מיקכאמ טינ טעװ ק"צ ֹופ רענייק ?ייװ ,ק"צ

 ;לעװ ,נָא כיז גדניּב עכלעװ ,נשטנעמ נעמענוצ :עילָאר רעכעלרעכעל
 ,סנעה יד גניא נעמענ טינ צלא נקעװ ײז ןיב ,נקווראב טינ כיז נלעוו עכ
 גריפוצכרוד יידעק ,,טאר ניא גּפעלשקעווא טיײקינילק רעהיוומעי גלעוו עכלעוו
 .סרעײז

 ס ַא וו מו א לָאז ק"צ רעד ןא ,שירָאגעטאק נרעדָאפ ** נצרוק טימ רימ
 נבײלק םיונוצ כיז םעקײפ נײז טינ לָאז סע זײרּפ א ראפ
 כיוא ,כיז טייטשראפ ,טכא ניא קידנעמעג ,נעיגיא םעד נסילשאּב לָאז נוא
 ;אֹכ לָאמ גטסטרעדנוה מוצ גוא שירָאגעטאק גרעדָאפ רימ  .נעמיטש ערעזדנוא
 :עד גיא גײנקעװא רעדָא ,פעקיט רָאפנעמאזוצ א רעדָא :רעּביא רימ נרעו

 -אב ,ק .צ םוצ גנודנעונָא רעד נוא ,לאפ םענעבעגעג גוא רעשורטנעצסקע א
 א זוולב רַאנ ,וימראפ עצנאג יד נָאזרעּפ נווז נוא רָאפ טונ מלעטמש סָאװ אזא ;טוומ
 | .דע ר .נרוא לייט
 .ס.צ נופ רעייטשרָאפ רעשידנעלסיוא רעד נוא דולגמומ א ,קונגנעל .וו .9 -- טי

 .ד ע ר



 ּפ"ארסר רעד ניא גנוטלאּפש יד נוא רָאפנעמאזוצ רעטייווצ רעד ,ן/ 2

 גלָאז ײז ,ןדנוא טימ םיקסאמ טינ גענייז סָאװ ,יד נײא גדאל רימ ;עיסימ

 :קארּפ רעד ניא נוװרּפ יז נלָאז .טרָא נפא נלייטרוא וצ יידעק ,רעהא געמוק

 עטסוּפ נייק ןדנוא נּבײרש טינ גוא סעצװָאשראמ יד םימ נּבעלנײא כיז קיט
 | / !מעלָאש גופ נצונ מעד נגעװ סעזאדפ

 ,סעָאציוה טימ ןדנוא טרעגלאווראפ ַא"צ רעד .טינ טלעג ניק נּבָאה ריימ

 פא קידנענעכערסיוא שערייפעב ,טָארקנַאב וצ ןדנוא קידנסיוטש שעריימעב

 נריפרעד עכלעוו ,געלטימ ערטסקע נעמענוצנָא יידעק ,כארק גלעיצנאניפ א

 ' ,לונ א ןוצ ק"צ מעד

 טינ לָאז סָאד סָאװ מוא נוא םעקייט קיטײנ ןיא ?ּבור טנזיוט יירד---ייווצ
 םורַא שעדיכ א גיא כארק א זיא שרעדנא ,םעקייט נוא טגנידַאבמוא .נייז

 | -!רעקידנעטשלופ א
 רעהא נטאגעלעד וצ טקיש ,טכארט א פוג טוט ;רעּביא נרעזאכ רימ

 ::עמאזוצ א רעדָא :טרָאװ .טצעל רעזדנוא .נפֶא נעיניא גפא קוק א טוט נוא

 טיג ריא יצ ,כיילג טרעפטנע .ק"צ גנצנאג מענופ עיסימעד יד רעדָא רָאפ

 ,2אפ םעד פא נײז לָאז יװ ,טימ טליײט ,טינ ףיוא1** .נעמיטש ןדנוא

 מימ טלײפ ,עיסימעד ניא סיורא נלעװ גצרוק טימ רימ זא

 | .טגנידאּבמוא
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 *! ךנאלסור ניא

 +נָאק נֹוא סעקשטאילמעז טנעײלעגרעּביא *.רעטלא רעה טּביירש סע
 ;רעד טציא בָאה כיא זא ,נעמונעג רע טָאה ננענאוונופ .ווירּב ** סניגאי
 :ראפ ,למיה ניא טָאג ניא טסיײװ ,רָאפנעמאזוצ א נופ טייקכעלצונמוא יד נעז

 רעכעלרע רעקיצנייא רעד ןיא סָאד זא ,פורעד ,רעירפ יװ ,ײטשַאב כיא ,טרעק

 נטלאהאּבסיוא כיז) נענָאק סענָאדכאּפ רעדָא טייקיטכיזצרוק רָאנ זא ,געװסיוא

 געמ לָאז רעהא זא ,םורעד ,רעירפ יוװ ,ייטשאּכ כיא .ריפסיוא נקיזָאד םעד נופ

 ,טגנידאּבמוא *** נחאשֲאל נתא נענאפָארטימ ,נסירָאּב נקיש טגנידאּבמוא

 ;ָאה עכלעוו) ענאפ יד געזרעד ניילא נלָאז נשטנעמ יד זא ,פראד עמ ל?לייװ

 טיי ןוא ,(טאר .םענופ .נעגנוציז יד כָאנ םסהעדנוזאּב נפאשעג כיז

 .ד ע ר .נינעל .וא .וו -- *
 ידע ר .נורעפלאה רעֹו .2 -- "*

 :ר עה .נוסארק .ב .ל גוא ווָאראסונ .װ .פ ,ווָאקסָאנ .א .װ -- לס*
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 נוא ?לגילפ גרעטנוא ּפָאק םעד קידנטלאהאּב ,סנפייוורעדנופ ססעיטּפאל גטכעלפ

 לָאי ירד ניא וטסעװ ק"צ םוצ נענאדנופ סָאװ ,טימרעד כיז קידנצונאּב

 יי ר | .נעגנירּפשרעד טינ

 ,;נוניימ רעד נופ רעשרעּפמולעגמוא ניײז לָאז סָאװ ,כאז גייק ָאטינ ןיא סע

 ,נטעטימַאק יד) גיא עיצאטיגא יד ,רָאפנעמאזוצ א גפורוצפיונוצ טעּברא יד זא

 (ענעכָארקעצ נייק םינ גוא) עשירָאגעטאק גוא עטניזאּב יז ניא גריפכרוד סָאד

 טכערּפשרעדיװ רעדָא םעברא "עװישיזָאּפ, יד םיוא ט סיל ש סעיצוילָאזער
 ניטשראפ נענעק טינ סָאד ןיולּב כיז טליפ גנוניימ רעקיזָאד רעד ניא .,ריא
 ,ײטרַאּפ רעד ניא נפאשעג טציא כיז טָאה עכלעוװ ,עיצאוטיס עשיטילאּפ יד

 ןרָאװעג פלדנאווראפ ןיא טוטאטס רעד ,שיטקאפ נסירעצ ןיא יײטראּפ יד

 :עשָאּפ עקיטומשוג רָאנ -- ,נגיּפשאּב ןיא .עיצאזינאגרָא יד' ' ,עטאמש א גיא

 ,נענאטשראפ סָאד טָאה סע רעװ רעּבָא .סע געז טינ כָאנ גענָאק סעצנַאכ
 נעמ םראד סעצװַאטראמ יד נופ פירגנָא נפא זא ,רָאלק נייז םדאד מעד ראפ

 גנעװ דייר ענעכָארקעצ עראגלּוװ טימ םינ נוא) םירגנָא נא טימ ביוא גרעפמנע

 נלַאז .סעכיוק עלא גדנעװנָא עקאמ .נעמ םראד פירגנָא נפא (.  .לגד.א מעלָאש

 2ע5סיֿלשסיוא נעמענראפ םענפוא ,טרָאּפכנארט ,קינכעט רעד טימ כיז
 .ילנמימי םורעד גקעטש ,נטנעגא יד ,רעפלעהטימ יד ,סעכיוק עקיפליהאב יד

 ;פראד ק"צ נופ רעדילנשימ יד 155 .נולק טיג רָאנג ןיִּב ןיא ק"צ נופ רעד
 רעּביא נרָאפמורא ,שייהרעמ יד נריזיליּבָאמ ,נטעטימָאק עלא נעמענראפ

 :מנע סלא) םירגנָא גא נריפ נּביײהנָא ,נשטנעמ ענעגייא יד נטפעהאּב ,דנאלסור
 םירגנָא נא ,ָא"צ גפא/ םירגנָא נא ,סעצווָאטראמ יד נופ גלאפנָא יד פא רעפ
 גגערפ עכלעװ (2 ;ראפנעמאזוצ א נהעדָאפ עכלעו (1 ,סעיצוילָאזער טיִמ
 ;יא רָאפנעמאזוצ מעד נפראוורעטנוא כיז יז שעװ יצ ,ָא"צ נופ עיצקאדער יד
 עכלעוװ (8 ;עיצקאדער דעד גופ דנאטשאּב נכעלנעזרעּפ נגעוװ ענארפ רעד
 ;ּבָאה סע יװ ,"טייקדלימ רעקידלסעּבעלאּב, גָא "?ארקסיא) עיינ יד נעלּפמעמש
 סעיצוילָאזער עקיזָאד יד 1"? .לארוא נוא רעװט ,נאכארטסא נָאטעג געט יד
 ,טגָאזעג לָאמ טרעדנוה ניוש סע נבָאה רימ ,דנאלסור ניא נקורד נעמ םראד

 .רָאפ גוא נטאדקָארויּב סעמעעּב גענײז ק"צ ניא זדנוא אֹּב זא ,נײמ כיא
 ,ערוצ ניא ײז נעײּפש סעצווָאטראמ יד .,גרענָאיצוילָאװער גייק טינ נוא גטסילאמ
 .."!נפמעק וצ כעלצונמוא זיא סע ,:כימ נענרעל נוא ּפִא רָאנ כיז נשיװ ייז נוא
 "ַצ ניק טינ ןיא ק"צ רעד ןזא ,טציא נעז םינ נענָאק נטאהקָארויּב רָאנ
 ףעװ ק"צ רעד רעדָא .כעלרעכעל נענייז אזא ננייז ןצ  נעגנּוימַאּב יד נוא
 רעד גיא עמַאכלימ גופ ,ָא'צ נטימ עמָא כלימ גופ עיצאזינאגרַא גא גרעוו
 -עדֶא ,נטעטימָאק יד ניא עמָאכלימ :יפ ,טרָאװ גפא טינ גוא ,טייקכעלקריוװ
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 טסנידראפ נטיול טעװ עמ עכלעו ,עטאמש עכעלצונמוא נא ןיא --- קִצ רעד

 : ,נפראווסיורא

 סעצווָאטראמ יד נכָאה מזילאוטנעצ מעד זא ,נליו סעטָאנ םוא ,טייטשראפ

 יד טסענראפ ,נטעטילאמרָאפ עשימָאיריא יד פא טײּפש .קיטליגהנע נסירעצ

 רעשידנעלסיוא רעד גנעק יײיטראּפ רעד ראפ נפמעק ײז טנרעל ,נטעטימָאק

 :אטינא רעד נרעטש טינ טעוו סָאד) כעלטעלב יז ראפ טּביירש .יירעלזיירק

 לינכעט רעד פא קעוא טלעטש ,(!ריא גפלעה רָאנ ,רָאפנעמאזוצ נראפ עיצ

 טפהאוו רעדָא ָא"צ נגעק עמָאכלימ רעד טימו נָא טריפ .סעכיוק עקיפליהאּב

 נשיװּפָא טימ ..."גריפנֶא, פא םעיזנעטערּפ עכעלרעכעל יד נצנאגניא קעווא

 .צעײּפש יד

 טקיטומרעד עגאינָאק סָאװ ,סָאה נֹוא ,כעלדנעש ןיא גנוריפוא סרעלק
 רעזדנוא יו ,םוא טינ יוזא טציא כימ טנער כאז נייק .רעגרע כָאנ זיא ,מיא

 * 0 .ק"צ "רענעפורעגיוזאג

 .(קיר אטס) ר עט? א דע ד

 | ,1904 לארוועפ

 יי קירוצ טירט ייווצ ,סיורָאפ טָארט א

 ײטראפ רעזרג'א יא סיזירק רעד

 טרָאװרָאפ

 זיא ,פמאק רעסייה ,רעקידסענָאשקא ,רעקידנרעיודגנאפ א טײג סע נעװ = |

 ,עלארטנעצ יד כיז נקרעמוצנָא נָא כעלנייוועג נּבײה טייצ כעשעמ גסיװעג א כָאנ

 :יטליגהנע רעד ּפֶא טננעה גנוזיײל רעייז גופ סָאװ ,נטקנופײמיירטש עקיטנורג

 נקור ײז טיס בכיילגראפ ניא סָאװ נוא עינאּפמאק רעד נופ גנאגמיוא רעק

 נוא עניילק יילרעלא גוא עלא טנורגתעטניה גפא רעמ גנוא רעמס צלא  ּפִא כיז

 | .םמאק םענופ נדָאזיּפע עפעלניילק

 רעכלעו ,טמאק נשיייטראפבעלרעני יא רעזדנוא טיס כיא סע טלאה יוזא

 :ײצראּפ עלא נופ טייקמאזקרעמפוא יד ךָאי בלאה א בניוש וצ כיז וצ טהימש

 זיִקֹסֶע מעניא נעמוקעגסיוא זיא רימ סָאװ ,ראפרעד/ עקפאה נוא| .רעדילגטימ
 גריראב וצ ,רעזעל מעד טגײלעגרָאפ ָאד טרעװ רעכלעװ ,םמאק נצנאג מענופ

  םָאװ ,נעײרעסײר ליפ ,סערעטניא גקיטשינ א נבָאה סָאװ ,נטײקיניילק לימ
 :ענ ביא טלָאװ ראפרעד עקפאד ,פינ סערעטניא םוש ניק בָאט גיא ןּכָאה
 ךריװ ייֹוַצ פִא רעזעל םָעד נכַאמ מאזקרעמפוא נָא ּבייהנֶא עמאס גופ טפָאװ

 .דע ר .ַעודַא -- י*
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 825 . קירֹוצ טירט ייווצ .סיורָאפ טָארט א

 ;עטניא נקיטלאוועג א רָאֿפ גלעמש סָאװ ,נטקנוּפ עקישנורג ,עלארטנעצ כעל

 ?גענערּב יד נענייז גוא גנוטיידאּב עשירָאטסיה א קעפָאסילּב| נּבָאה סָאװ ,סער

 .ימראּפ רעזדנוא גיא גגונעדרַא;גָאש רעד ניא ננארפ עשיטילָאּפ עטססיד

 ;אַּב רעשיטילָאּפ רעד גגעװ עגארפ יד ןיא סָאד -- עגארפ אזא עטשרע יד
 א גנא "ט"ײהרעמ, א פא ײטראּפ רעזדנוא נופ גנולייטעצ רענעי גופ גנוטייד

 נופ רָאפנעמאזוצ נטייװצ גפא טעדליבעגסיוא כיז טָאה עכלעװ ,"םייהרעדגימע

 :יפטעצ עקידרעירפ עלא טקורעגּפָא קירוצ פא טיוװ טָאה נוא ייטראפ רעזדנוא
 .גטארקַאמעדלאיצַאס עשיסור וד נשיווצ געגנול

 ;גומיידאב רעלעיּפיצנירּפ רעד נגעוו ענאהפ יד --- ןיא ענארפ עטיײװצ יד
 ,ננארפ:ריזינאגרָא יד ניא !"* "ארקסיאי רעיינ רעד נופ עיציזָאּפ רעד נופ-
 .עלעיפיצנירּפ א כעלקריוו ןיא עיציזַאּפ עקיזָאד יד לפיוו םא

 רעודנוא גופ טקנוּפ-גנאגסיוא גגעוװ ענארפ א זיא עגארפ עטשרע יד
 =טנורג גשישילַאּפ נײז נגעו ,סעביס ענייז גגעוו ,לאווק גייז גגעוו ,פמאק:ײטרַאּפ

 גופ גטאמלוזערגדנע יד ננעװ ענארפ א ןיא עגארפ עטייווצ יד .רעטקאראוכ
 2לעװ ,לקאכאק גלעיּפיצנירּפ םענעי גנעוו ,לאניפ גייז נגעװו ,םמאק גקיזָאר מעד

 ;גרּפ נופ טיבעג םוצ ביז טיצאּב סָאװ ,צלא- גרעּביכ נופ כיז טמוקאּב רעכ
 יד .געירעסייר נופ טיכעג םוצ ביז טיצאב סָאװ ,צלא גרעסיכ גנופ גוא ,נּפיצ

 :אזוצ:ײטרַאּפ גפא םמאק םענופ ןילאנא גכרוד טזיײלעג טרעװ עגארפ עטשרע

 טלאהניא גלעיּפיצנירּפ מעוינ מעד נופ זילאנא נכרוד --- עטייווצ יד ,רָאפנעמ

 שלאהניא םעד נדקיב סָאװ ,זילאנא רענעי גוא רעד ,"ארקסיא,,.רעיינ רעד גופ

 זיא "טיַוהרעמ,, יד זא ,ריפסיוא םוצ טננערּכ ,רושָארּב ניימ גופ ?טנעצ ניײנ נופ
 -- טיײהחעדנימ יד גוא ,יײטראּפ רעזדנוא נופ ?גילפ רערענָאיצוילָאװער רעד

 לגילפ מענע" נוא מעד גלייפעצ סָאװ ,סעיירעקולכ יד ;רעשיטסינוטרָאּפָא רעד

 :סַאט ןצ םינ נוא ננארפ:מארנארּפ וצ טינ םיוא רעקירעד כיז גזָאל ,רעטציא

 ,געגנויושנָא מעטסיס עײג יד ;עלענַאיצאזינאגרָא וצ זיולּב רָאנ ,נגארפ עשיט

 יז רעמ סָאװ ,רערָאלק צלא "ארקסיא) רעײנ רעד ניא גָא כיז טקרעמ סָאװ

 םרעװ עיציזָאּפ עקיזָאר יד רענייר) סָאװ ,עיציזָאּפ ריא נפיטראפ וצ כיז טימאּב

 .גנארפריזינאגרָא גיא מזינוטרָאּפָא זיא ,עיצאטּפָאָאק רעּביא געיירעסייר גופ

 רעזדנוא ננעװ רופארעטיל רענענאראפ רעד ןֹופ גרָאסיכ-טּפױה רעד

 סָאד ,נטקאפ יד נטכיילאּב נוא גרידוטש םענופ טיּבעג םעניא ,זיא םיזירק:ייטראפ

 :ויטראּפ םענופ נגָאקָאטַארּפ יד גופ זילאנא נא גופ גלעפ עקידנעטשלופ םאמיק

 רעד נופ נּפיצנירפשפנורג יד גרעלקפוא גופ יּבעג מעניא גוא ,רָאפנעמאזוצ

 סָאװ ,גנודניּבראפ רענעי נופ ןילאנא םענופ נלעפ סָאד---עגארפ:ריזינאגרָא

 סדָארלעסקא 'כ םעד א סווָאפראמ 'כ מעד גשיווצ קעּפָאסילב טריטסיזקע
 טוטאפס מעגופ טארנאראפ גטשרע מענופ גנורילזמרָאפ רעד ניא רעלעפײטנורג
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 ּפ"ארסר רעד גיא גנוטלאפש יד נוא רָאננעמאזוצ רעטייווצ רעד 1 26

 גוא ,טייז גייא נופ ,גנורילומרָאפ רעקיזָאד רעד נופ) גנוקודייטראפ רעד גיא גנוא

 (טעטסיס א גגעװ דייר נײז גָאק ָאד לפיװ פא) "םעטסיס} רעצנאג רעד

 ;אגרֶא רעד ניא "ארקסיא , רעד נופ געגנויושנָא עלעיּפיצנידּפ עקיטציא יד נו

 ,קיטנעק ,טקרעמאּב "ארקסיאע רעד נופ עיצקאדער עקיטניה יד .עגארפ:ריזינ
 נטיירטש יד נופ גנוטיידאּב יד םאנאה ,גנודניּבראפ עקיזָאד יד םינ עכיפא

 .לָאמ ליפ גוא ?יפ טגכייצדאפ גיוש .נעמ ָאה םארגאראּפ נטשרע מעד גגעװ

 טציא גפיטראפ נעמונעג כָאט גיא ."טייהרעמ, רעד נומ רוטארעטיל רעד גיא

 :ירּבראפ נוא נעלקיושנא ,וָאטראמ 'כ דעד נוא דָארלעסקא 'כ רעד ןזיולּב

 ,נעמונעג בָא גיא .סגייא פארגאדאּפ .מעגיא רעלעפ; גמעלגנאפנָא רעייז גרעט
 נקרעמנָא נּבױהעגנָאסנייא םארגאראּפ מעד גנעוו נמיירטש יד גיא ניוש כיז טָאה

 ײס :עגאדפ:ריזינאגרָא רעד גיא גטסינושרָאּפָא יד נופ עיציזָאּפ עצנאג יד

 ענעסַאלשעגנעמאזוצ:טסעפ נייק טינ ,ענעמּוװושעצ א גקידיטראפ רעײז

 י-עשיטארקָארויּב, רעד) יידיא רעד וצ עניס רעייז  ייס ,עיצאזינאגרָא:ייטראּפ
 :ראּפ םענופ קידנעײגסיורא ,ּפָארא נביוא נופ ייטראּפ| יד נעיוּב גגעוו (יידיא

 .גפאשאב םיא נופ גלעוו סָאװ ,סעיצוטישסניא יד גופ גוא רָאפנעמאזוצ:ייט

 :םיא ןא ,קידנזָאלרעד ,פורא נטנוא גופ נײג וצ גנובערטש רעיײז ייס ,נרעוו

 נלָאז "רעקיירטש רעכעלטיא, גוא טסיזאנמיג רעכעלטיא ,רעסעּפָארּפ רעכעל

 ,"טזילאמרָאפ , םֹוצ עניס רעײז ייס ,רעדילגטימ:ײטרַאּפ ראפ נענעכעראפ כיז

 גופ רענייא וצ נרעהעג גָאז רע ,דילנשימייטראפ א נופ טגנאל- אפ רעכלעוו
 עיטעג רעייז ייס ,ייטראפ רעד נופ טנעקרענא גענייז סָאװ ,סעיצאזינאגרָא יד

 סיירג זיא רעכלעוו ,טנעגילעטניא זאושזרוּב א נופ עיגָאלָאכיסּפ רעד וצ

 רעײז ייס ,"נעגנויצאּב עלענָאיצאזינאגרָא גענעקרענא וצ שינָאטא?ּפ , ןיולּב
 ,גנארפ עשיטסיכראנא גוא טייקיניזפיש רעשיטסינוטרָאּפָא רעד טײקיּביגכַאנ

 ,טרָאװ נייא טימ ,מזילארטנעצ גנעק מזימָאנָאפװא םוצ צנעדנעט רעייז ייס

 טפלעה נוא "ארקסיא, רעײנ רעד ניא כייר יוזא טציא כיז טילכעצ סָאװ ,צלא

 :נעטשלופ לָאז רעלעפ רעטכאמעג:עליבטאכעל רעד זא ,טימ דעמ גוא רעמ צלא

 .גרעו טרעלקענפוא כעליושנָא נוא קיד

 געמ גָאק ,רָאפנעמאזוצ:ײטרַאּפ מענופ נלָאקָאטָארּפ יד טגנאלאֿבנָא סָאװ !

 רעד זיולּב גרעלקרעד ייז וצ טייקמאזקרעמפונא עטנידראפ:טינ סעמעעּב יד

 :םע נוא ,נעײרעסײר טימ טקיטסימראפ נענייז נטיירטש ערעזדנוא סָאװ ,טימ

 .גלָאקָאטַארּפ עקיזָאד יד ניא סעמע גרעטיּב וצ מוכס גסיורג וצ גמימ כָאנ רעש
 קיצניא ןיא סָאװ ,דליב א נביג רָאפנעמאזוצ:ייטראפ םענופ נלָאקַאטַארּפ יד

 +?טקניּפ נייז טיופ גרעװ נטיּב-אפ טינ טשינרָאנ טימ נָאק סָאװ ,טרא גײז ניא

 גופ דליב א ,טײקשיטנעטיאא נוא .טיײקכייר ,טייקיטייזלא ,טייקלופ . ,טייקבעל

 .נומיטש ,נעגנּויױשנָא יד נופ דליּכ א ,ייטראּפ רעזדנוא גיא עגאל רעכעלקריו רעד
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 ;ננעװאב רעד נופ רעמענגלײטנָא יד כרוד טנכײצעגנָא ,רענעלּפ נוא נעג

 :ראּפ רעד ניא נריטסיזקע סָאװ ,נעננוריטאש עשיטילָאּפ יד נופ דקיּב א ,עפוג
 שינעטלעהראפנשיווצ רעיײז ,כעיוק נקיסעמסינטלעהראפ רעייז טזייוװאּב סָאװ ,ייט

 נוא רָאפנעמאזוצ:יטראפ םענופ נלָאקָאטָארּפ יד עקפאד .פמאק רעײז נוא

 ןדנוא כיז טָאה'ס ?םיֹו פא ,זדנוא גזייוװאּפ גלָאקָאטָארּפ עקיזָאד יד זיולּב

 ,לןיירק-נייר ,עטלא גטשער עלא נעמארוצּפָארא נּבעגעגנייא טייקכעלקריו רעד גיא

 :ראּפ רעסיורג רעכעלסייהנייא נא טימ ייז נמייּבראפ נוא נעגנודניּבראפ עקיד

 קיגיזטסהװאּב ליוװ רע ּביוא ,דילנטימנייטראּפ רעכעלטיא ,גנודניּבראפ רעשיייט

 :ומש קיסיילפ וועיוכעמ זיא ,ייטראּפ נייז נופ מינָאיניא יד ניא כיז נקיליימאּב

 נענעײל ?ייװ ,נרידופש :עקאט -- ,רָאפנעמאזוצ נשַיייט-אּפ רעזדנוא גריד

 טיג סָאד -- ,גלָאקַאטָארּפ יד נדליּב סָאװ ,נלאירעמאמ עיור סעּפוק יד זיולב

 ;ףלעז נוא נקיסיילפ א כרוד ןיולּב .רָאפנעמאזוצ םענופ דליב סָאד טינ כָאנ

 ,(ננַאלשרעד כיז םראה עמ גוא) גגָאלשרעד ביז נעמ גָאק םוידוטש גקידנעטש

 =וצ עניילק ,נטאּבעד נופ נטקארטסקע עצרוק ,סעדער .גופ נטקעּפסנָאק עצרוק זא

 נסיגפיונוצ כיז נלָאז נגארפ (עניילק ,מענָאּפעל) עניילק ּכילוצ נסיוטשנעמאז
 ;ע5 א יװ ,נלעטש ביז לָאז רעדילגטימ:ייטראּפ יד ראפ זא ,סעצנאג סעּפע גיא

 -גאנ יד נרעװ רָאלק לָאז ,רענדערד םענעעזעגנָא נכעלטיא נופ רוניפ יד ,עקידעב
 :יטרַאּפ םענופ גטאנעלעד עּפורג רעכעלטיא נופ עימָאנַאיזיּפ עשיטילָאּפ עצ
 גײז ןא ,גמלאה טעװ סערוש עקיזָאד יד נופ רעביירש רעד .רָאפנעמאזוצ

 נּבעג וצ נּבעגניא ביז טעװ םיא ּביוא| ,נקאפראפ נעגנאגעג טינ ןיא םעּברַא

 ;ארּפ יד נופ מוידוטש נקידנעטשּבלעז בוא נטיײירּב א ֹוצ סיוטש א שטָאכ
 ,רָאפנעמאזוצ:ײטרַאּפ םענופ נלָאקַאט

 :ַארקָאמעדלאיצַאס רעד נופ רענגעק יד נופ סערדא נטיול טרָאװ נייא כָאג

 עלעזדנוא קידנעעזוצ ,כיז נעמירק ייז ,עכמיס עזיּב א זיא ײז פא .עיט |
 ;וויא גליצ ערעײז ּבילוצ נסיירוצסיורא כיז נעימאּב סיוועג גלעוו יז ;נפיירטש |

 נוא סעגיורסעפ יד טםעמדיװעג זיא עכלעװ ,רושָארב גיימ גופ רעטרע ענלצ
 בוש נעגייז נטַארקָאמעדלאיצַאס עשיסור יד .ײטרַאּפ רעזדנוא גופ נטקעפעד
 םייהננעלראפ גיא נעמוק גלָאז ייז זא ,נטכאלש גיא גרָאװעג גסָאשאּב גונעג
 נפ םעברא רעייז ,מעד צָארט ,נצעזרָאפ סינ נלָאז ייז זא ,ּפינק עכלעזא נופ
 םָאװ ,נסונימ ענעגייא יד גריקסאמעד טינ קידסענַאמכארנָא גוא קיפירקטסּבלעז
 גמ םקווװ נטימ נרעוװ טּבעלעגסױא כעלדיימראפמוא נוא סננידאּבמוא נלעוו
 ןדנוא גלעטשרָאפ נוװרּפ רענגעק נרעה יד נקָאז גוא .גנונעװאּבצרעטעּברא רעד
 ץכלעװ ,"נעײטראּפ, ערעייז ניא ענאלפ רעכעלקריװ רעד גופ דליּכ א
 :טרּפ יד גבינ סע סָאװ ,םורעד כעלנע גײז נפיוא נטסדנימ גפא שטָאכ לָאז
 !רָאפנעמאזוצ נטייווצ רעזדנוא נופ גלָאקָאט
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 ּפ"אוסר רעד בגיא גנוטלאּפש יד נוא רָאפנעמאזוצ רעטייווצ רעד ,{/ 28

 רָאפנעמאזוצ קענופ גנוטיירגוצ יד (א

 24 נופ כעשעמ ניא טכער טָאה רעכעלטיא ןא ,כורּפש א נאראפ ןיא סע
 רעכעלטיא יװ ,רָאפנעמאזוצ-ײיטראּפ רעזדנוא .רעשכיר ענַיז נטליש ןצ אש

 :יא ראפ רעטכיר א רָאװעג כיוא .זיא ,ײטראּפ רעכעלטיא נופ רָאפנעמאזוצ
 גוא רעהיֿפנָא נֹופ נטסָאּפ נפא טרידנעטערּפ נּבָאה עכלעװו ,געניושראּפ עקינ
 "פיחרעדנימ, רעד גופ רעיטשרָאפ עקיזָאד יד .עלָאּפאמ א טּפַאכעג נבָאה

 "רעטביר ערעייז,, ,גיב זיּב טײגרעד עכלעװ ,םייקוואנ א טימ טציא "נטליש

 ,רָאפנעמאזוצ סםעה נריטירערקסיד וצ םינַאפיױא יילרעלא םא ביז געימאב גוא

 טָאה ,רעשפע ,נטסטעליוּבמא .טעמירָאפװא נוא גנוטיידאּפ נייז גכאמ ניילק

 טעניא ,"ארקסיא , 87 רעמונ טעניא טקירדעגסיוא גנובערטש עקיזָאד יד כיז

 גנעוו יידיא רעד נופ טכארּבעגפוא זיא רעכלעוו ,יירעקיטקאהּפ, םענופ לקיטרא

 .?קאהאכ אזא ןיא סָאד .רָאפנעמאזוצ מענופ "טייקכעלפעג, רענערעוװס רעד
 טינ סָאד נָאק עמ ןא ,"ארקסיא, רעײנ רעד אּב עלעכירטש שיטסירעט
 2וׁשרַאּפ נופ טייהרעמ ריא ניא טייטשאב עכלעוו ,עיצקאדער יד .נגייוושראפ

 ,םייז נייא גופ ,רָאפ םצעז ,גפר ָא וע גּפ ָא טָאה רָאפנעמאזוצ רעד סָאװ ,נענ

 עריא ,טייז רערעדנא רעד נופ ,טנפע נוא ,עיצקאהער ?*עשִייימראּפ , כיז נפור וצ

 ןיא -- רָאפנעמאזוצ רעד זא ,נטּפױהאב עכלעוו ,נעניושראּפ ראפ סמערָא

 רָאפנעמאזוצ רעד ,נרעה ענײמ ,ָאי ?סעמע ,ניפ זיא סָאד .טײהמַָאג נייק םינ

 ,נשטנעמ גנעו נטבארט נעמ פראד סָאװ רעבָא ,טײהטַָאג גייק טינ סיוועג זיא

 ןכָאה יז יװ ,מ ע ד כָא נ רָאפנעמאזוצ מעד ?"נעקסארטעצ , גָא נבייה עכלעוו

 | ?עלָאּפאמ א טּפַאכעג םיא םא
 נפ עטבישעג רעד גיא נטקאפ:טּפיוה יד ,גסעמערעדניא ,כיִז טנָאמרעד

 | ,רָאפנעמאזוצ םענופ גנופיירגוצ רעד !

 -עכלעװ ,1900 רָאי נופ סנָאנא ריא ניא ,נָא בײהנָא נופ ,טָאה "ארקסיא ,,

 רומ רעדייא ןא ,טרעלקרעד' ,גנוטייצ רעד נופ גנאגסיורא נראפ סיורא זיא
 טָאה "ארקסיא) .גצענערגרעדנַאנאפ כיז ריס גפראד ,נקיניראפ כיז נלעוו

 - ;רּפ א ניא 1009 רָאי םענופ צנערעפנַאק יד נעלדנאורַאפ וצ טימאב כיז
 "ַארקסיא , 18" ,רָאפנעמאזוצ:ײטראפ -א יא סינ גוא גנוטאראּב עטאוו

 :נלעטשפורעדיװ ,1909 טסּפראה נוא רעמוז קיטכיזרָאפ רעייז ט?דנאהעג טָאה
 רעד פא נרָאװעג נבילקעגסיוא ןיא רעכלעו ,טעטימָאק:ריזינאנרֶא םעד קיד

 . גצענערגרעדנאנאפ נופ טעבדא יד כיז טָאה ,םעלדנע .צנערעפנָאק רעקיזַאד

 :אגרָא רעד .גנונעקרענא רעניימעגלא רעזדנוא טיופ טקידנעעג --- ,טקידנעעג

 "ארקסיא , .רָאי 1902 פָאס עמאס ניא טהַיוטיטסנָאק כיז טָאה טעטימַאק:ריזינ

 .20 .ז ,רַאפנעמאווצ 11 מענופ גלָאקָאטַאהּפ וד ץז *



 829 קירוצ טירט ייווצ ,סיורָאפ טָארט א

 ראלע וי צ ק א דע ר מעניא --- .טרעלקרעד נוא גנוקיטסעפאּב נייז טסירגאב

 סציא ןיא רָאפנעמאזוצ:ייטראפ מעד נפורנעמאזוצ זא -- ,92 םונ מענופ לסיט

 נָאק עמ עכלעוו ,שינעפרעדאּב רעטסדנע גנידד עמ אס רעד נופ כאז א

 גיא נקידלושאב צלא יו רעקינייװ זדנוא נעמ נָאק גםיוא אזא םא *,גגיילּפָא טינ

 :עג גבָאה רימ .רָאפנעמאזוצ נטיײװצ םעד גפורפיונוצ םוצ עייגענעב טייקילייא

 ;ּפָא ריינש לָאמנײא ,ּפָא טסעמ לָאמ נביז :לאקק םעד טיוק עקפַאד טלדנאה

 םא כיז נזָאלראפ וצ טכער עשילארָאמ עקידנעטשלופ עליפא טאהעג נּבָאה רימ

 נעמענ סיג יז נלעוו ,נרָאװעג גמינשעגּפָא זיא'ס יוװ ,םעדכָאנ זא ,םירייוואכ יד

 | - .גפסעמהעּביא נוא נגָאלק ביז
 א) נעמאזנרָאז א רעײז טעּבראענסיוא טָאה טעטימָאק:ריזינאגרָא רעד

 נקעד סָאװ ,נשטנעמ טגָאזעג גטלָאװ ,גשיטארקָארויב נוא גשיטסילאמהרָאפ

 (םײקיזַאלרעשקַארַאכ עשיטילָאּפ רעיײז כעלטרעװ עקיזָאד יד טימ וצ טציא

 פוטאטס גקיזָאד םעד טריפעגכרוד טָאה ,רָאפנעמאזוצ נטייווצ םענופ טוטַאטס

 קידנעמיטשאּ ,טקיטעטשאּב ,בעלדנע ,מיא טָאה גוא גטעטימָאק עלא רעּביא

 :נעמטאזוצ םענופ נעגנומיטשאּב עלאק :18 םארגאראּפ מעניא סערעדנא נשיווצ

 ;ראּפ רעד נופ סולשאב א נענייז ,נריפכרוד טעוװ רע סָאװ ,נלאוו עלא נוא רָאפ

 גענָאק ײז .יטראּפ רעד נופ סעיצאזינאנרא עלא ראפ שירעטאנילּבָא ,ייט
 ּפִא גענָאק נוא נרעוו טריטסעטָארּפ טיג צערעט גייק רעשנוא גוא מענייק גופ

 2נעמאזוצ2ײמרַאּפ גקירנגקָאפ מענֹופ זיולב גרעוו טרעדנעעג רעדָא טפאשעג

 :רעװ עקיזָאד יד נעגייז סע כיז ראפו גוא גא סידלושמוא יז ָאי א **,יירָאפ

 ,קירנגייװש גרָאװעג געמונעגנַא םייצ רעקירעהעפ רעד ניא גענייז סָאװ ,רעט

 ,נילק ײ1 ענדַאמ יװ נוא ,כעלדנעטשראפטסּבלעז זיא סָאװ ,סניוזא סעּפע יװ
 רעד רעּביא טגָאזעגסױרא םרעוװ סָאװ ,?ייפרוא נא יװ םקנוּפ ,טציא געג

 ;נעדאפ אזא טלעטשעגפיונוצ נעמ טָאה ליצ א ראפ סָאװ טימ !יטייהרעדנימ,

 !אּב עקיזָאה יד = .ניינ ,סיוועג ?טעטילאמרָאפ יר נסיהּפָא ּבילוצ יולב ?פאה
 ?ייװ ,קיטיינ נעוועג כעלקריװ זיא נוא קיטיינ גייז וצ פניישעג טָאה גנומיטש
 ,:םורג עקידנעטשבלעז גוא עשלקערבעצ ייר א גופ נעגאטשאב זיא יטראּפ יד
 טעד נענעקרענַא פינ נלעוװ יז זא ,נטכיר ייז ןופ ביז טנָאקעג טָאה עמ סָאװ
 טקירדעגסיוא עקאפ ביז טימ סָאה גנומיטשאּב עקיזָאד יד .רָאפנעמאזוצ
 טציא טדער עמ נכלעװ גנעװ) נרענַאיצלַאװער עלא נופ נליװ גטונ םעד
  סידנריזירעטקאראכ שיטסימעפװע ,כאז רעד וצ טינ יוזא נוא טפָא יוזא
 .(ענזירּפַאק טעטיּפע םעד רערעמ טנידראפ/ס סָאװ ,סָאד רעטוג גימרעט נטימ

 .ד/ ר .22/ .ו ,ש .ב ,קרעו עז

 .880 נוא 28--99 .ז רָאפנעמאזווצ 11 םענופ גלָאקָאטָארּפ יד עז



 ּפ"אדסר רעד ניא גנוטלאּפש יד נוא רָאפנעמאזוצ רעטייווצ רעד ,ןַז 20

 גּבעגעג נּבָאה סע סָאװ ,טרָא וונ רע נקיטייזנגעק א ןצ גכילגעג נעוועג זיא יז

 יע יד .ןא ,נריטנאראג טפראהעג טָאה יז .נטארקָאמעדלאיצַאס עשיסור עלא

 ,רָאפנעמאזוצ גנטימ ענעדנוּבראפ ,סעָאציוה ,נ-ראפעג ,נעגננוימאּב עקיטלאוו

 :ראפ טינ כיז סעװ רָאפנעמאזוצ רעד זא ,טסיזמוא גייג נלאפראפ טינ נלעוו

 טינ םכעלמיא טריציפילאווק רעירפ נופ טָאה יז .עידעמָאק גייק ניא נעלדנאוו

 גכערּכ יװ ,ךָאפנעמאזוצ מענופ געל אוו יד נוא גסולשאּפ יד נענעקרענא

 | | .יורטוצ מעד
 עײנ יד טכאמעג טָאה עבלעוו ,"ארקסיא, עײנ יד טכאל עשז געמעוו גופ

 נכולשאּב ענייז עא סײהטָאג ניק םינ זיא רָאפנעמאזוצ רעד זא ,גנוקעדטנא

 -אזינאנרֶא עײנ, גנוקעדטנא ריא טלאחטנא יצ ?מוטקילייה נייק םינ נענייז

 ?נרוּפש עטלא יד נרימשראפ וצ גוװגרּפ עייג זיולּב רעדָא "נעגנוױשנַא עלענָאיצ

 רָאפנעמאזוצ גפא נעגנוריּפורג יד נוכ גנוטַײדאב יד 63

 :םאזגרָאז א כָאנ גרָאװעג נפורעגפיונוצ רָאפנעמאזוצ רעד זיא ,ָאזלא

 28 יד .גנופערטראפ רעלופ טסכעה א נֹופ סעדיוסעי יד םא ,גנוטיירגוצ רעטס

 קיטכיר זיא רָאפנעמאזוצ םענופ לעטשנעמאזוצ רעד זא ,גנונעקרענא עניימעג

 -פעג טָאה ,שירעטאנילּבָא סג ני דאּב מו א גענייז נסולשאּכ עגייז זא גנוא

 גופ 94 .ז) 190 רעציזרָאפ מענופ גנודלעמ רעד יא כיוא קורדסיוא נא גענ

 ,רָאפנעמאזוצ מענופ גנוריוטישסנָאק רעד כָאנ (גלָאקָאטַארּפ יד

 ?רָאפנעמאזוצ םמענופ עּבאנפוא;טּפיוה יד גענאטשאּב זיא עשז:סָאװ גיא

 ?נאגרָא נוא עלעיּפיצנידּפ ענעי םא ײטהאּפ ע כעלקרי װח א נפאשאּב ניא

 ;עג טעּבראעגרעדנאנאפ נוא טקורעגסיורא נענייז סָאװ ,סעדיוסעי עלענַאיצאז

 עקפאד נטעּברא טפ-אדעג טָאה רָאפנעמאזוצ רעד זא ."ארקסיא) רעד נופ גרָאװ

 -עד כרור נרָאװעג נסָאלשאּב סיורָאפ ז"א סָאד ,גנוטכיר רעקיזָאד רעד ניא

 יז גענעקרענא םעד כרוד נוא "אהקסיא} רעד נופ טייקיטעט רעקירָאי:ײרד

 נֿבָאה גנוטכיד נוא מאהגָאהּפ עשירקסיא יד .נטעטימָאק טייהרעמ רעד דאצימ

 עשירקסיא יד ,ייטראּפ רעד גופ גנוטכיר יד נואמארגָארּפ יד נרעו טפראהעג

 -רֶא םעניא גנוקיטסעפראפ רעײז נעמוקאּב טפראדעג נּבָאה רענעלּפ:ריזינאגרַא

 ןא ,כעלדנעטשראפטסּבלעז ןיא .סע רעֹּבֶא ,ייטראּפ רעד נופ טוטאטס:ריזינאק

 יד סָאװ ,סָאד :פמאק נָא נרעווו טכיירגרעד טנַאקעג טינ טָאה טאטלוזער אזא

 ןא ,טרעכיזעג טָאה ,עמוקלופ א געוועג זיא רָאּפנעמאזוצ נפא גנוטערטראפ

 ;טנא נא םריפעג נּבָאה סָאװ ,סעיצאזינאגהֶא עכלעזא ייס .גייז נלָאז םיא ףא

 ייס ,(יָאלעיד עיעשטָאּבאר , גוא "דנוּב,) "ארקסיאא נגעק ֿפמאק מענערייש

 ?רָאו גקידנריפנָא נא ראפ י"ארקסיא, שרָאװ נפואא קידנענעקרענא סָאװ ,עכלעזא

 ;בָאה גוא רענעלּפ ענעגיײא ערעײז טגלָאפראפ טייקבעלקריוװ רעד גיא נבָאה ,נאג
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 יה ,ןע 2

 21 קירוצ טירט ייווצ ,סיורָאפ טָארט א

 טביזניה רעלעיּפיצינירּפ ;יֵא טײקיטפַאהדנַאטש:טינ טימ טנכײצענסיוא כיז

 סָאװ ,נטעטימַאק עקינייא גופ נטאנעלעד יד גוא * *ישטָאבאר ינשזוי ,/ עּפורג)
 :וןעמאזוצ רעד טָאה נעננוגנידאב עכלעזא אכ ,(גסָאלשעגנַא ריא גָא ביז נבָאה

 פמאק נופ ענער א נא יא  כיז געלהנאוראפ טינ טנָאקעג טינ רָאמ
 6 רעד זא .גנוטכיר רעשירקסיא רעד גופ נכָאצינ נראפ
 גרעװ כיילג טעוו סָאד -- ,פמאק אזא נעװעג כעלקריוו עקאמ ןיא רָאפנעמאז

 נענעײלרעּביא טַאזקרעמפוא זיא טינ ?פיװ טעושס רעװ ,נכעלטיא ראפ רָאלק

 גלאטעד יא טציא טײטשאּכ רעּבָא עּכאגפוא רעזדנוא .נלָאקָאטַארּפ ענייז

 ענעדיישראמפ גיא ביז נּבָאה סָאװ ,נעגנוריּפורג עטסקיטכיוו יר ננלָאפכָאנ

 .עינעג יר טיול ,עעטשפורעדיוװ נוא  ,רָאפנעמאזוצ גפא טקעלּפטנא נגארפ

 27 רעכעלטיא נופ עימַאנַאייפ עשיטילָאּפ יד ,נלָאקָאטָארּפ יד נופ גּבאגנָא

 :ענרָאֿפ ביז טימ נּבָאה בעלמענ טָאװ .רָאפנעמאזוצ מענופ נּפורג-טנורג יד

 ;ענאמשעגראפ זיא ייז סָאװ ,נעגנוריטאש יד נוא נעגנוטכיר יד ,נּפורג יד טלעטש
 -עד נופ טפאשרעריפנַא רעד רעטנוא ,כיז נסיגוצפיונוצ רָאפנעמאזוצ נפא
 ;אב נפראד רימ סָאװ טָא -- ?ײטרַאּפ רעכעלמייהנייא נַא גיא ,"ארקסיא,

 ;נורעלקפוא יד .נעגנומיטשּפָא יד גופ נֹוא נטַאבעד יד נופ ןילאנא גפימ גזייו
 .טש נראפ ייס טייקיטכיוװ עלאנידראק א טָאה דנאטשמוא גקיזָאד םעד נו

 ,נטארקאמעדלאיצַאס ערעזדנוא םייקכעלקריוו רעד ניא נענייז סע סָאװ ,סָאד גריד
 כיא םָאװראפ טָא ,כיז גיגרעדנאנאפ מענופ סעביס יד גייטשראפ גראפ ייס
 גיא ווירּב גימ ניא גוא ** ענגיל רעד נופ רָאפנעמאזוצ גפא עדער גיימ גיא בָאה
 נאלּפ נטשרע נפא טקורעגסיורא *** "ארקסיא} רעײנ רעד נופ עיצקאדער רעד

 דאצימ גטנענָאּפָא עניימ  .געגנוריּפורג ענעדיישראפ נופ ןילאנא מעד עקאט
 גכָאה (ציּפש רעײז ניא ווָאפראמ גוא) 'יטייהרעדנימ , רעד גופ רעײטשרָאפ יד

 רָאפנעמאזוצ גפא .עגארפ רעד נופ כָאט מעד נענאטשראפ טינ טוילָאסּבא

 ,געגנורעסעּבסױא עזײװלײפ טימ טצענערגאּפ כיז ײז ןּבָאה עניק רעד נומ
 ,םוינוטרַאּפָא מוצ רעק א ניא גנוקידקושאּב רענעי ננעק "ביז קידנרעפשנעראפ,
 נָא עליפא קידנריכורּפ טיג נוא ,גרָאװעג טקורעגסיורא יז נגעק זיא עכלעוו
 רעדנא זיא סינ רעסָאװ שט ַא כ ,רימ וצ טכיוועגנגעק םלא ,נענעכייצוצ
 רעד ניא ווָאפראמ טריכורּפ טציא ,רָאפנעמאזוצ נפא געגנוריּפורג יד גופ דקיב

 יד גצענערנוצּפָא  יונעג גוװדּפ עלא נלעטשוצסיורא (96 רעמונ) ?ארקסיא
 - .ֿפ!ירק,} עכאפנייא נַא יװ --- רָאפנעמאזוצ גפא נּפורג עשיטילָאּפ ענעדיישראפ

 א :ראטש יד רעבָא !װָאמראמ 'כ ,טגָאזעג קראטש !"! ,"יײרעּבײרט:קיטילַאּפ עקיד

 .דע ר .199 .סנָא ,דנאב נקיוָאד מעד .ו *

 .דע ר .800--188 .ו ,ךנאב גקיוָאד םעד עו ײ*

 .דע ר .809--800 .ז ,דנאּב גקווָאד םעד עז 57 |
* 



 ּפ"אדסר רעד ניא גנוטלאּפש יד נוא רָאפנעמאזוצ רעטייווצ רעד ,ן/ 2822

 סע :טפאשנגייא עלעניגירָא נייא נבָאה "ארקסיא , רעיײנ רעד נופ רעטרעוו עק

 ,ביז ניינרעדנאנאפ מענופ גנעיטעּפירעּפ עלא נריצודָארּפער וצ יונעג גונעג ןזיא

 -עטהעװ עקראטש עלא  עקיזַאד יד נוא ,רָאפנעמאזוצ םענופ נּביױהעגנָא

 רעקיטציא רעד נגעק לָאקמעדיוק נוא נצנאגניא ביז גהגעו
 ;עריײטראּפ ענעפורעגיוזא נרעה ,ניילא כיז פא מוא כיז טקוק .עיצקארער

 !ירעּבײרט:קיטילַאּפ רעקידלזיירק נגעװ עגארפ יד םוא נּבייה עכלעוו ,סרעטקאד

 רָאפנעמאזוצ נפא פמַאק רעזדנוא גופ נטקאפ יד נעגייז נוװָאפראמ ראפ
 נא , .ײז גשוטראפ וצ גצנאגניא ביז טימאב רע זא ,מענעגנַאמוא יוזא טציא

 :ןצ:יוטראּפ גפא טָאה'ס רעוו ,רענעי זיא סָאד -- ,רע טגָאז --- ,צעװַארקסיא
 -עד טימ טייקשיראדילַאס עלופ נייז טקירדעגסיוא םיא ןיב נוא רָאפנעמאז

 נעגנוױשנָא:ריזינאגרָא עריא נוא מארגָארּפ ריא טקידיײטראפ טָאה ,?ארקסיא,

 גענייז רָאפנעמאזוצ גפא .קיטילָאפריזינאגרָא ריא טציטשעגרעטנוא טָאה גנוא

 :ענּפָא גענייז נעמיטש ליפ יוזא --- קיצרעפ רעּביא נעװעג סעצוװָארקסיא עכלעזא)

 עיצוילָאזער רעד ראפ נוא ?ארקסיא , רעד גופ מארגָארּפ רעד ראפ נרָאװעג נּבעג
 ,"יטרַאּפ רעד גופ גאגרָא:לארטנעצ מעד ראפ '!ארקסיא ,, יד נענעקרענא גנגעוו
 יָארּפ יד זא ,נעזרעד טעװ ריא נוא רָאּפנעמאזוצ מענופ נלָאקָאטָארּפ יד טנִפע

 רעכלעוו ,גוָאמיקא צוכא ,(283 .ז) ג ע מ ע ? א נופ נרָאװעג נעמונעגנָא זיא טארג)
 זא ,זדנוא גנייצרעּביא ,נפיוא אזא פא ,ליוװ ווָאמראמ 'כ .גפלאהעגּפָא ביז טָאה

 ;ופ,/ רעײז גזיװרע ד נּבָאה ווָאניטראמ ייס ,רעקורּב ייס ,נטסידנוּכ יד ייס

 עריא טקידי טר א פ נבָאה גוא "ארקסיא , רעד טימ ייימייקשיראהילַאס על

 רָאפנעמאזוצ נ כ ָאנ סָאװ ,סָאה .כעלרעכעל ןיא סָאה .געגנגױשנַא:ריזינאגרָא

 רעדילנטימ:ײטראּפ עטקיטכעראּבלופ גרָאװעג רעמענלײטנָא ענַיז ע5 א גענײז

 גםיונוצ ָאד טרעװ ,(קעווא נעגייז גשסידנוּב יד ?ײװ ,עלא) םינ עיוא סָאד נוא)

 }8 א פמאק א נפורעגסיורא טָאה עכלעוו ,גנוריּפורג רענעי טימ טשימעג

 ;סיוא כיז טָאה גטנעמעלע עכלעװ נופ ,גרידוטש סָאד ,רַאפנעמאזוצ

 טרעװ ,"טםייהרעדניממ יד גוא "טייהרעמ, יד רָאפנעמאזוצ נכָאנ טעדליבעג

 !מארגָארּפ יד טנעקרענא :עזארפ רעלעיציּפָא נא  כרֹוד נטיבראפ
 :טנעצ מעד ראפ "ארקסיאפ יד גענעקרענא נגעו גנומיטשּפָא יד טמענ = -

 װָאמראמ 'כ נעמעוו ,וָאניטראמ עקפאה זא ,נעזרעד סעװ ריא- .נאגרָא:?אר

 רע זא ,כאז ערעסעּב א טרעװ .זיא סָאװ ,טסיירד א סימ וצ טציא טּכיירש

 פ קיטילָאּפ;ריזינאגרָא יד גוא געגנוױשנָא:ריזינאגרָא יד טקידייטאפ טָאה

 -ער רעד נופ גלײט ערייּב גרעוו טליײטעצ נלָאז סע ,טייטשאּב ,"ארקסיא,,- רעד

 -רענא יד גוא ָא"צ נראפ "ארקסיא)} רעד נופ גנונעקרענא עליוה יד :עיצוילָאז

 רעד גפ לייט גטשרע סעד נעמיטשּפָא םאּב .נטסנידראפ עריא נופ גנונעק

 -ָא ס נקירדסיוא ,"ארקסיא, רעד נופ נטסנידראפ יד גענעקרענא) עיצוילָאזער



 ( יע א יי םט= 2 ' רחב

 822 | קירוצ טירט יײװצ ,סיױרָאפ טָארט א

 זויופ פב גרָאװעג גבענענּפָא -- ראפ נענײז (ריא טימ טײיקשיראדיל

 ;ּבָאה םלע נוא (רעקורּב נוא  ווָאמיקא) ננעק --- ײװצ ,נעמיטש

 ופ נעמ'מש םניפ נוא נטסידנוּב םניפ ,וָאניטראמ) גנטלאהעגּפָא ביז
 - :אכעלּפ אב רענייא נוא נװָאטראמ אֹּב גוא רימ אּב ויוצ וצ :עיצקאדער רעד

 .לעידעשטָאבאר יירד גוא גטסידנוּב םניפ) םעצװָארקסיא:יטנא עּפורג יד .(נװָאנ

 נקיזָאד מעד פא)ָאד כיוא טײקרָאלק רעלופ טימ ,ָאזלא ,ביז טקעלּפטנא (סעצ
 :קידנעגיול רעד געגנּוישנָא עקיטציא סוװָאטראמ ראפ ןיא רעכלעװ ,ליּפשייב

 נראפ גנומיטשּפָא יד טמענ .גּבילקעגסױא נײלא טָאה רע נכלעװ גוא רעטס
 א"צ גראפ י"ארקסיא ,, יד נענעקרענא סָאד---,עיצוילָאזער רעד נופ לייט נטײװצ
 :ַאױּפ יד .נופ 14/ טייז) פײקשיראדילָאס גקירדסיוא נָא נוא גנוריוװיטַאמ רעדשי נָא !

 גגייה רעד עכלעוו .,נעמיטש 44 נרָאװעג נּבעגעגּפָא נענייז --- ר א ם :(גלָאקָאט
 נעוװעג נענַיז גצנאגניא ,סעצווָארקסיא יד וצ וצ עקאט טנכער װָאפראמ רעקיט

 ביז נּבָאה עכלעװ ,גרָאטקאדער יד גופ געמיטש םניפ יד צוכא ;נעמיטש 1
 ?ןרב גוא וָאמיקא) גגע ק טמיטשעג נבָאה ײװצ ;46 גביילב ,נטֿפאהעגּפָא

 םנימ .ע5א ניירא ,ָאזלא ,נעײג 44 עקירעּביא יד נופ לָאצ רעד ניא ;(רעק
 טקירהעגסױא, רָאפנעמאזוצ נפא נטסידנוּב יד נּבָאה ,ָאלא .נטסירנוּב

 עלעיציפָא יד טּביירש יוזא --- ,""ארקסיא, רעד טימ טיוקשיראדילָאס עלופ

 נרעלקרעד רימ נלעוו ,סיורָאפ קידנפיולראפ !עטכישעג עלעיציפָא יח "ארקסיא ,

 :גיה יד :סעמע נלעיציפָא נקיזָאד םעד גופ נויטָאמ עסעמע יד רעזעל םעד

 נעװעג טלָאװ גנוא גײז טנַאקעג טלָאװ "ארקסיא , רעד נופ עיצקאדער עקיט

 :ראַּפ טשרעמיולק ניס טיג גוא) םייקכעלקריוו רעד ניא עיצקאדעד:ייטראפ א

 עשטָאּבאר יד גוא נטסידנוּב יד געװ ,(םציא יװ ,עשִיייט
 /-ראפ טָא ןרָאפנעמאזוצ סענופ קעװא םינ נטלָאװ סעצלעיד

 עטסיירטעג -עקיזָאד יד "סעצוװָארקסיא, ראפ נכאמ טפראדעג טָאה עמי סָאװ |

 :םיֹוא רעַּבָא .עיצקאדער:ייטראפ רענעפורעגיוזא רעקישציא רעד נופ רעטיה
 .רעטעּפש םעד נגעוו כעלריפ

 ביז םימי .טפעטשעגחָאּפ טָאה רָאפנעמאזוצ רעד ּביוא ;רעטייװ ,כיז םנערפ
 /טינ ןיא יצ ,נטנעמעלע עשיטסירקסיא:יטנא גוא עשיטסירקסיא גופ פמאק א

 כיז נבָאה עכלעװ ,נטנעמעלע עקיטפאהדנאטש:טינ ,עקידנשיװצ גייק געװעג

 זיא םינ ?םיװ שטָאְכ זיא'ס רעװ ,רעכעלפיא ?ענעי נוא יד גשיווצ טלקאוועג

  גופ עימָאנָאיזיפ רעכעלנייועג רעד םימ נוא ייטראּפ רעזדנוא טימ טנאקאּב

 .טנע ֹוצ נײז עטיונ (רעירפא) ירָאירּפא ניוש טעװ ,גרָאפנעמאזוצ יילרעלא

 רעייז טציא ביז טליוו נווָאטראמ 'כ .ויפיזָאּפ עגארפ רעקיזָאד רעד פא גרעפ

 רע גוא ,גטנעמעלע עקיטפאהחנאטש.טיג עקיזָאד יד גגענַאמרעד םינ
 וצ גבָאה סָאװ ,נטאנעלעד יד טימ "ישטָאבאד:ינשזוי ,, עּפורג יד רַאּפ טקעטש

 58 : 1 גינעל



 ליע

  ּפ"ארסר רעד גיא גגוטלאּפש יד גוא רָאפנעמאזוצ רעטייווצ רעד ,ןז = | 834

 :נוא גנטייהנדיישראפ;גנוניימ יד גוא ,סעצװָארקסיא עשיּפימ יװ ,נניוצעג ריא
 ..ודנוא ראפ טציא טניל קילג מוצ .עקיטביושטינ גוא עקיטשינ יװ ,ייֵז פימ ערעזד
 עקיזָאד יד גזײל גענאק רימ גוא ,גלָאקָאטָארּפ יד נופ טסקעט רעלופ רעד
 .קָאד גופ טנורג גפא --- ,כעלריטאנ ,טקאפ מער גגעוו עגארפ יד --עגארפ
 398 רער נגעװ נּבױא טגָאזעג גּבָאה רימ סָאװ ,סָאד .נלאירעטאמ  עלאטנעמ
 גוי םא םינ ,כעלריטאג ,טרידנעטערּפ ,רָאפנעמאזוצ פא גנוריּפורג רעניײמעג

 | .יז גלעטש קיטביר םִא זױלּב רָאנ ,עגארפ עקיזָאד יד
 ?אזוצ .מענופ רֹליֵּב א נָא .,געגנוריּפורג עשיטילָאּפ יד נופ זילאנא נא נָא

 טשינרָאג געמ גָאק ,נעגנורישאש יד נוא יד ןופ םמאק א נופ יװ ,רָאפנעמ

 ..גרימשראפ וצ וװרּפ סוָאטראמ .כיז נייגרעדנאנאפ רעזדנוא גיא גיימשראפ טיג

 עליפא נענעכעראפ נופ םליה רעדטימ נעננוריטאש יד גשיווצ דיישרעטנוא מעד

 :ארפ רעד נופ כיז נעיירדסיוא טעשָאּפ א זיא סעצוװָארקסוא ראפ נטסידנוּב יד
 12 ?לאוצָאס רעשיסור רעד נופ עטכישעג רעד נופ כאמס נפא ,ירָאירּפא גיוש .עג

 .טװגרּפעגסיױא רעטייוװ יידעק) גָא כיז .נקרעמ ,רָאפנעמאזוצ גזיּב עיטארקָאמעד
 - ,םיא:יטנא ,סעצווָארקסיא ;נּפורג;טּפױה יירד (נרעװ וצ טרידוטש לאטעד גוא

 "גשנעמעלע עקירלקָאש - ,עקידלקאוו ,עקיטפאהדנאטשטינ גוא סעצווָארק

 .רָאֿפנעמאזוצ גבפא פמאק מענופ דליב עניימעגלא סָאד 6
 ,לגילפ רעשיטסינוטרָאּפָא רעד גוא רערענָאיצילָאװער רעד

 ייטראּפ רעד נופ'-

 2צ גפא נעגנומיטשּפָא נוא נטאבעד יד נופ ןילאנא מעד טקידנעראפ
 . מנֹורג גפא יידעק ,נעלקאכאס יד נריפרעטנוא טציא רימ גפראד ,רָאפנעמאז
 ;לעװ גופ :ענאופ רעד פא נרעפטנע ?אירעטאמ-רָאפנעמאזוצ 'נ צ נ א ג מענופ)

 .:?יגדנע ענעי טעדקיבעגסיוא כיז טָאה געגנוריטאש נוא גּפורג ,נטנעמעלע עכ

 סָאװ נוא נלאוו יד פא געזעג נּבָאה רימ סָאװ ,טייהרעדנימ גוא סייהרעמ עקיט
 : עקיטנורג רעזדנוא גרעװ ןצ םיײצ רעסיועג א םא נעװעג טרעשאב ןיא ריא

 נצנאג םעד רעטנוא ?קאכאס א נריפוצרעטנוא קיטיינ זיא'ס ?גנולייט:ייטראּפ

 עלגוריטאש עשיטקאט גוא עשיטערָאעט ,עלעיּפיצנירּפ יד כעיוקימ ?אירעטאמ

 מענופ נלָאקָאטָארּפ יד כרוד טלעטשעגרַאפ םייקבייר אזא טימ ןזיא רעכלעוו

 ליב גימעגלא גא נָא ,"נענעכערפיונוצ, םענימענלא גא נָא .רָאפנעמאזוצ

 -:םָא ייד אֹּב נעגנוריּפורג .עטסקיטכיװ עלא-נופ נוא רָאפנעמאזוצ נצנאג מענופ

 יוזא ןפר ןָאוװעצ ,טלקער ּבעצ ליפוצ ?אירעטַאמ רעקיזָאד רעד טּביילּב ,ןעננומיטש

 עז עגאליוב וד נוא (נ ,(ט : ,(כ ,(' ,(ט (ו ,(װ ,(ה ,(ד 4 ;נמלנוּפ וד *

 : ,דע ר .896--980 גוא 2041 .106 .ז ,צז ,3/ "קרעוו, יד :יא



 835 } קירוצ סירט ייווצ ,סיֹורָאפ טָארט א

 :אּב ,עקילעפוצ יוװ נעגנוריּפורג ענלצנייא ענעי רעדָא יד ביז נטכוד גולפ גיא זא

 קיטייזלא גנוא קידנעטשּבלעז ימ ניק םינ ביז טיג'ס רעװ ,םענעי ראפ םרעדנוז

 כאסא נאראפ זיא יצ גוא) רָאפנעמאזוצ מענופ  נלָאקָאטַארּפ יד נרידומ ש וצ

 | ,(?ימ עקיזָאד יד גבעגעג ביז גבָאה עכלעוװ ,רעזעק עכלעזא

 ;קאראב סָאו טפָא כיז טגנענאב נטכיראפ:טנעמאלראפ עשילננע יד גיא

 *טּפײטעצ ,, ביז טָאה עמאלאפ יד .גנוליישעצ-- 60119108 טרָאװ עשיטסירעט
 2יטשּמָא רעד גנעװ נעמ גָאז --- ,טייהרעדגימ גוא םייהרעמ אזא גוא אזא טא

 :ארקָאמעדלאיצַאס רעזדנוא גופ "גנוליימעצ , יד ,עגארפ רעסיוועג א נופ גנומ

 גרָאװעג טלדנאהאב גענייז עכלעו ,נגארפ ענעדיישראפ םיול עטאלאפ רעשיט

 ניז ניא עטסקיצנ"ײ א סָאד ןיא סָאװ ,רטיּב א םיִג ,רָאפנעמאזוצ גפאא

 סיול כאו גײק טימ גרעװ נטיפראפ טיג גָא7 סָאװ ,טר א
 םמאק נטססינײװניא םענופ דליב א --,טײקיונעג גוא סײקלופ רעה

 נכאמ וצ יידעק .נּפורע עא געגנוריפאש עריא נופ רקיּב א ,ײטראּפ רעד גיא

 גוא ,דליּב כעלקריװ 6 געמוקאפ וצ "דעק ,כעלױשנָא דליּב עקיזָאד סָאד

 יידעק ,םעלעטקאפ גוא נטקאפ עטרילָאזיא ,עטלקערּבעצ ,ענעמירעצ עּפוק א טיג
 ץרעדנוזאב ננעוו נטיירטש עקיניזמוא גוא עכעלדגעסוא יד וצ םָאס א גכאמ וצ

 :עג געמעװ סָאה רעװ גוא םמיטשעג געמעװ ראפ סָאה רעװ) געגנומיטשּפָאו

 :פיט:טנורג ע59 א :השדליש נווּפ וצ גסָאלשאב כיא כָאה ,(?טציטמש

 .טארגאיד א נומ מוָאמ רעד גיא רָאפנעמאזוצ רעזדנוא גת ?"נעגנוליישעצ ,
 ;דָאמ נעמוקסיוא םידיװאכ ליפ רעײז נוא רעיײז ראפ רעכיז טעװ דָאטעמ אזא

 ,גבענוצרעביא 228 רעדנא גא געגיפעג געמ נעק וצ ,לםייוצ םיא רעבָא ,ענ

 טסמעלנעמ ,נעלקאבאס גריפרעטנוא נוא נרעניימעגלאראפ כעלקריט לָאז סאו

 ראפ טמיטשעג טאגעלעד רעגעי רעדָא רעד שטָאה יצ .יונעג טטמעלנעמ גוא לופ }

  :ָאנ יד אב גלעטשטסעפ געמ נגָאק סָאד--- ,גאלשרָאפ נסיוועג א נגעקי רעדָא

 וצ עיגענעב גוא ,םייקיונענ רעטנניראכמוא גא םימ געגגומיטשּפָא עכעלטנעמ

 ,נעמיטשאב םָאד געמ גָאק געגנומיטשּפָא עמעלטנעמַאנ;ינ עקיטכיװ עקיגייא

 ,טיוקכעלניישראוו דארג גקיטלאוועג א טימ ,גלָאקַאטַארּפ יד גוט טנורג .גמא|

 יברעד לָאז עמ ביוא .סעמע מוצ גנורעמנעענרעד ראג נקידגנונעג א םימ

 ;םינ ענעי עלא נוא נעגנומיטשּפָא עכעלפגעמָאנ ע7 א טכארטאב גיא געמעג

 גנארפ עקיטניװ זיא טינ לפיװ נרעװ טרודאב ננעלפ'ס עכלעװ גניא ,ענעלטנעמַאנ

 טיקכעלטפאשנדייפ גוא םייקכעלריטסיוא רעד טםיוק ,לשַאמעל ,קידנלייפרוא)

 :ראפ:כעלרעניא רעזדנוא גומ דליב א געמוקאב נעמ טעװ ,(גטאבעד יד גופ
 רעכעלכײרגרעד נטסרעמא רעד טימ םיוא כיז טנכײצ סָאװ ,םמאק גשיייט

 . ײברעד ,לאירעטאמ םענעבעגעג םעד אכ בכעלנעפ ןיא סָאװ ,סײקויטקעיבָא |

 .=עג רעד טָאטשנַא .ה .7 ,עיפארדגָאטַאט א טָאטשנָא נעימאּפ ביז רימ נלעװ



 ּפ"אדסר רעד ניא גנוטלאּפש יד נוא רָאטנעמאזוצ רעטייווצ רעד .ן/ 836 ה

 נעגנערּב .ח .ד ,דפיּב א נּכעג וצ ,דעדנוזאּב גנומיטשּפָא רעכעלפיא גופ טלאטש

 .עמסינטלעהראפ יד קידנרירָאנגיא ,נעגנומיטשּפָא יד נופ .גּפי ט:טפיוה עלא

 גענַאק זיולּב גטלָאװ עכלעװ ,געגנוריציפידָאמ נוא נעגנוכײװּפָא עקטביווטינ קיס

 גפא נײז דנאטשמיא רעכעלטיא סעװ םלאפנפא .געיניא מעד גרעטנָאלּפראפ

 ,רפיּב רעזדנוא ניא כירטש .נכעקטיא נרילָארטנָאק וצ נלָאקָאטָארּפ יד גופ טנורג

 :יא םימ ,נֿפעװ טעװ רע גנומיטשּפָא רערעדנוזאּב רעכלעוו טימו םע נצגאגרעד |
 פא נעגנוזייוונָא נואסעקייפס ,סערָאװס טימ זיולּב טינ סָאד נריקיטירק .,טרָאװ
 נמא דליּב רעדנא נא גלעטשפיונוצ םימ כיוא רָאנ ,נסוזאק ענלצנייא

 | .לאירעטאמ- נקיּבלעז םעד נופ נוהג

 ביז טָאה רעכלעװ ,טאנעלעד גנע?טיא םמארגאיד רעד ניא קידנגָארטנײרא

 רעדנוזאב א טימ נענעכײצּפָא רימ גלעװ ,גנומיטשּפָא רעד ניא טקיליטאב

 טגלָאפענכָאנ כעלריפסיוא גּבָאה רימ סָאװ ,נּפורשטנורג ריפ ענעי גנוריכירטש

 : כעלמענ ,רָאפנעמאזוצ .גפא נטאּבעד יד גופ גנאג נצנאג םענופ כעשעמ םעניא

 :רעדנימ רעד נופ סעצווָארקסיא יד (2 ;טײהרעמ רעד גופ םעצוװָארקסיא יד (}
 דישרעטנוא םעד .סעצװַָארקסיא:יטנא יד (4 ווא י"רעטנעצ , מעד (9 ;טייה

 פא נעזעג רימ גּבָאה גּפירג עקיזָאד יד נשיװצ נעגנורימאש עלעיּפיצנירּפ יד גיא

 יד נפ געמענ יר טינ גלעפעג נצעמע בוא גוא ,נליּפש יי ּב ע סא מו א

 :ינאנרָא רעד גנעוו ?יפוצ יז נענָאמרעד גגאזניז גופ רעֶּבָאהּביל יד ראפ סָאװ ,נּפורג

 רימ גלעוו ,"?ארקסיא,, רעד נופנגופכיר רעד גנעוו נוא י"ארקסיא} רער נופ עיצאז

 גּבָאה רימ נעװ ,טציא .געמָאנ מעד מוא טינ ביז טלדנאה ָאז זאל "?ספעמ אב ייז

 נעמ גָאק ,רָאפנעמאזוצ מענופ גטאבעד ע 7 א םא גנעגנוריטאש"..יד- טנ?ָאפעגכָאנ

 גשינעמענוצ:ײטראּפ עצניוװעג גוא עטלעטשעגנייא גיוש יוד גטייּב-אפ טבייל

 מ עג } פ קיטסירעטקאראכ א טימ (רעיוא ניא נעמעוטטינ;נעמעוװ :נצירק סָאװ)

 ספייבראפ אזא אֹּב .נּפורג יד נַשיװצ נעגנוריטאש יד נופ כָאט
 :נָאק (1 :נעמעג עקיױגגלָאפ גּפורג ריפ עקיבלעז יד ראפ געמוקאב רימ עטפָאװ

 :ענײילק גשסינוטרָאּפָא (2 ;נטארקָאמעדלאיצַאס ערענָאיצװילָאװער עטנעווקעס
 נשיסור רעזדנוא פא) עסיורג גטסינוטרָאּפָא (4 גוא עלעמימ גטסינוטרָאּפָא (

 :ַָאש רעקיגײװ גלעוו נעמעג עקיזָאד יד זא ,גפָאה רימָאל ,(עסיורג באטשסָאמ

 כיז נרעכיזראפ גּבױהעגנָא טנעמָאמ נסיוועג א נופ טָאה סע רעװ ,ענעי גריק

 טמסענ סָאװ ,נעמָאג א ,טשרעמיולק ,זיִא יצעוװַארקסיא, זא . ,ערעדנא יד נוא

 / .גנומ ביר גייק םינ נוא ,"?זיירק,, א  זיולּב מורא
 :פָא גפימ א ראפ סָאװ ,,גכעגרעביא נכעלריפסיוא מוצ גייגרעבירא רימָאל

 .ז) מארגאיד רעטכוילעגיב .רעד פא "טריפארנָאטַאפ, גענייז סע געגנומיטש

 : , | .(887 .ז םא םארגאיד

 .?אווצ געװ ,גלאפ ענעי מורא טסענ (א) נעגנומיטשּפָא ּפיט רעטשרע רעד
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 -יטנא יד גנעקטנַא "רעטנעצ , רעד געננאגעג ןיא סעצװַארקסיא יד טימ נעמ

 גנומיטשּפָא יד כיז טיצאּב רעהא .ייז גופ ?ייפ א ננעקטנא רעדָא סעצווָארקסיא
 יד ,נטלאהעגּפָא כיז סָאה וָאמיקא 'כ נייא זיולּב) נצנאגניא מארנָארּפ רעד .נופ

 עיצוילַאזעער רעלעיּפיצנירּפ רעד נןפ גנומיפשּפָא יד ,(ראפ נענייז עקירעּביא

 םענופ גנומיטשּפָא יד ,(נטסידנוּב םניפ יד צוכא ,ראפ עלא) עיצארעדעפ נגעק

 פֵתִא ,ןטסידנוּב 9 יד ןרנוא גנעק) "דנוּב, נופ סוטאטס םענופ 2 סארגאראּפ

 רָאפנעמאזוצ גפא פמאק מעגופ דליב עגײמעגלא 7
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 :גנונעכייצראפ-נּכורג
 יד גטַײטאּב -- טימ נוא - טימ רעפיצ יד || טַײהרעמ רעד נופ סעצוװָארקסיא -- או

 נּבעגעגּפָא גענַײז סָאװ ,נעמיטש לָאצ ענײמעגלא | -ןימ רעד גופ סעצוו ָארקסיא -- מעגל :
 רעטנוא רעפיצ יד .גג עק רעדָא .ה א פ גרָאװעג | טַײהרעד

 "אב נעמיטש לָאצ יד נטַײטאב כעלקעסאּפ יד
 "ֹמָא נימ א ראפ סָאװ ,נפורג יד נופ רערעדעי !

 ,ה-א גפיט יד גיא כיז גטלאהטנא געגנומיטש } סעצוװָאוקסיאזיטנא --
 .טסקעט ניא נּבעגעגרעּביא זיא |
 ז

 רעטנעצ ד-

 ײװצ טימ ווָאכאמ נוא רעֶקורּב ,וָאמיקא ,וָאנישראמ :םִניִפ כיז נּבָאה נטלאהעג
 גנומיטשּפָא יד פ ָא ;(ודנוא םימ געװעג גענייז עקירעּביא יד ,נעמיטש
 סעד נופ ,רעטײװ .א םארגאיד רעד פא טלעטשעגרָאּפ סע ןיא
 :אֹּב נגעװ עגארפ רעד גיא געגנומיטשּפָא יי ר ד געװעג נענײז ּפיט  נקיּבפעז
 עיצקאדער יד ;"?ארקסיא,, יד ייטראּפ רעד נופ נאגרָא:לארטנעצ סלא נקיטעטש
 .ּפִא ירד עלא ניא נעװעג נענייז ננעק ,גטלאהענּפָא כיִז טָאה (ועמיטש ?)
 סאב ביז גּבָאה ,מעד צוכא ,גוא ,(רעקויפ נןא ווָאמיקא) נעייװצ  נעננומימש



 פ"אדסר רעד ניא גנוטלאּפש יד נוא רָאפנעמאזוצ רעטייווצ רעד .ןַז 838 |

 יד נטלאהענּפָא "ארקסיא, יר נקיטעטשאּב נופ נװ י ט ַָא מס יד נעמיטשּפָא

 | * ,וַָאניטראמ 'כ גוא נטסידנוּב פניפ

 פא רעפטנע נא םיג ,טציא נטכארטאּב רימ נכלעװ ,נעגנומיטשּפָא ּפיט רעד

 'ירעטנעצ ,, רעד זיא נעװ :עגארפ רעקיטכיװ נוא רעטנאסערעטניא רָאנ זיּב א

 ,טלמעד רעדָא ?סעצוװָא-קסיא יד םימ נעמאזוצ געננאגעג רָאפנעמאזוצ םענופי

 ףימ בעװענ נעגײז סעצװַארקסיא:יטנא יד כיוא נעװ

 :עטשאב יד ,מארגָארּפ יד נעמענָא סָאד) געמאנסיוא עניילק טימ ,זדנוא
 ,טלמעד רעדָא ,(נװיטָאמ יד נופ קיגנעהּפָאמוא ""ארקסיא, דעד נופ גנוקיט-

 נטכילפראפ עכלעוו ,נע גנו ד לע מ עכלעזא ננעװ טלדנאהענ כיז טָאה'ס :נעֹוו

 יד נענעקרענַא) עיציזָאּפ רעשיטילַאּפ רעטמיטשאּב א וצ טקעריד טינ בָאנ
 רעד גיא נריפוצכרוד טינ בָאג טכיפפראפ '"ארקסיא, רעד נופ טעּברא;ריזינאגרָא |

 .- נםהאווּפָא סָאד ;סעּפורג עטאווירּפ עייגענעּב קיטילָאּפ:ריזינאגרָא ריא קיטקארּפ
 / א גגעװ גארפ רעד ניא כיז נטלאהוצּפָא טינ כָאנ טרעטש עיצארעדעפ יד

 טו ליּפשיּב נפא געזעג - נּבָאה רימ יװ ,עיצארעדעפ נופ טקעיָארּפ נפערקנַאק

 נגעוו טדערעג נּבָאה רימ נעװ ,רעכעה נעזעג ניוש נּבָאה רימ .(װָאכאמ 'כ מענ
 =ףפינ גםייוו יוװ ,לאלכיב רָאפנעמאזוצ נפאא גשגנוריּפורג יד נןפ גנוטיידאּכ רעד

 נּבעגרעּביא נלעיציפַא מעניא טלעטשע גרָאפ טרעוו עגארפ עקיזָאד יד קיטכיד

 טשוטראפ נוא טביײר אפ עכלעװ ,י?ארקסיא, רעלעיציפמָא רעד נופ

 .םעד .נוא סעצווָארקסיא יד נשיווצ ענימעקפאנ יד (?יומ סווָאטראמ 'כ םימ}

 נפארקָאמעדלאיצַאס  ערענָאיצוילָאװער  עטנעװקעסנָאק יד נשיווצ ,י"רעטנעצ,

 ,נלא פ עכלע זא פא כיז טפוראפ רע סָאװ ,מעד כרוד ,נטסינוטרָאּפָא יד נוא

 טימ נעננאנעג נענײז סע צ װָא רק סיאייטנא יד כיוא געװ

 עשיזיוצנאהפ גוא עשישטייד יד נופ "עטכער , עטאס יד עליפא ! זרנוא |

 אֹּב נגגעק טםינ געמיטש נעייטראּפ עשיטאדקָאמעדלאיצַאס יד ניא נטסינוטרַאּפָא

 .גצנאגניא םארגָארּפ יד נענעקרענא יװ ,נטקנוּפ עכלעזַא

 יד נעװ ,נלאפ ענעי מורא טמענ (ב) נעננומִיטשּפָא ּפיט רעטייווצ רעד

 געגנאנעג נענייז ,עטנעוװוקעסנאק:טינ יד נוא עמנעװקעסנַאק יד ,סעצווָארקסיא

 -ָאד יד ."רעטנעצ,, נצנאג מעד גוא סעציוָארקסיאקיטנא עלא גננעק געמאזוצ

 טלדנאהעג ביז טָאה סע נעו ,נגארפ ענעי וצ ,רעקירעד ,ביז נעיצאב .גלאפ עקיז

 וד עקפאד גרָאװעג געמונעג םארגאוד רעד ניא נלעטשרָאפ םוצ זוא סָאװרַאפ *

 :נןמוטשּפָא ֹוד לייװ ?"דנוב , נופ טומאטס םכענופ םארגאראפ נט-2 ננעוו גנֹומיטשּפָא

 גנעוו נעגנומוטשּפָא ֹוד נוא ,לופ רעקינייוו געגייז "ארקסוא, יד נענעקרענ א נגעוו נעג

 טערקנָאק עטמיטשאב רעקינייוו עווגענ געניוז עוצארעדעפ גגעוו נוא מארגָארּפ רעד

 יור א נופ רענעי רעדָא רעד נופ לאוסווא רעד טעװ ?אלכוב .גסולשאב עשוטילָאּפ

 ,דליּב מענופ נכירטשטנורג יד נרעדנע טונ נטולכאל נעגנומיטשּפָא עק ו ט ר א נ וו א

 .םעגמורעדנע עקירנכערּפשטנא וד קודנכאמ ,רערעדעי גגייצרעביא טכוול כיו נָאק גירעד
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 "-עשירקסיא,, רעד גופ רענעלּפ עטמיטשאב:טערקנָאק גבעל גיא גריפכרוד גגעוו

 גיא "ארקסיא, יד גענעקרענא גגעװ טלדנאהעג ביז טָאה'ס געװ ,קיטילָאּפ

 21י א רעד כיז טיצאּב רעהא .פ ר ַא וװ גפ א זיולּב טינ נוא טאט רעד
 מענופ עגאל רעד נגעװ ענארפ יד גלעטשקעװא סָאד קֶא גטימ טנעדיצ
 עּפורג יד גזָאלרעדנאנאפ סָאד ,טרָא גטשרע גפא ייטראּפ רעד גיא 'ידנוב,

 :רנע ,גוא םארגָארּפ:ראדנא רעד נגעוװ געגנומיטשּפִא ייווצ ,ישטָאּבאר ינשזוי,

 עשיסור דנאּבראפ, נשידנעלסיוא םעד גנעק גנומיטשּפָא יד ,סנטסקעז ,בעל
 | עניק יד נעגעקרענא סָאד ,ה .ד ,(?ָאלעיד עיעשטַאבאר,,) "גטארקָאמעדלאיצַאס

 .ןיּב ,עטלא .דנא?סיוא ניא ייטראּפ רעד נופו עיצאזינאגרָא רעקיצניוא רעד ראפ
 רעדָא סעיצאזינאגרָא עשיטסינוטרָאפָא גופ גסערעטניא ,יירעלזיירק עשיייטראּפ

 גנעק פפמעקעג ָאד טָאה םזיסקראמ .מעד ניטשראפ עלָאמש סָאד ,,סעקּפורג
 2ע- רעד נופ קיטילַאּפ רעטנעווקעסנאק גוא רענעשלאהעגסיואג ;לעיּפיצנירּפ רעד

 טייהרעדנימ רעד נופ סעצווָארקסיא יד ;עיטארקַאמעדלאיצָאס רערענָאיצוילָאװ

 יב ךעצנאג א ניא טאפ ייר רעצנאג א גיא ןדנוא םימ נעֶגנאַגעג כָאנ גענייז
 / :אר ינשזוי, םענופ ,.ק .ָא םענופ טקנופדנאטש מענופ) עקיטביװ טסרעסיוא
 םיג זיא סע גענאווזיּב ,נעגנומיטשּפָא (יָאלעיד עיעשטָאבאר, נופ ,ישטַאּב
 . :קעסנַאקײשינ ענענײא רעייז ,ירעלזײרק ענעגייא רע ײז גרָאװעג טרירעגנָא
 זַא ,כעלױשנָא נזײװאּב פיס גטכארטאּפ מענופ "נעגנולייטעצ, יד .טייקטנעוו
 רעד ןיא ןּפיצנירּפ עדעזדנוא נּבעל ניא נריפכרוד גגעוו נגארפ ייר א גיא
 ביז טָאה רע ,סעצװָארקסיא:יטנא יד טימ בעגנאגעג רע ט נ ע צ
 גיא ףניינעג רעמ כאסא ,זדנוא וצ רעדייא ,ייז וצ רעטנעענ כאסא גזיוועגסיורא
 ?ָאיצוילַא װער  םוצ רעדייא ,נשיט סינוטרַָאּפָא םוצ פאט רעד
 :ָאג נטיופ "סעצוװָארקסיא,, יד .עיטארקָאמעדלאיצַאס רעד גופ ?גילפ נרעג

 יד אב :ב םארגאיד רעד פא טלעטשעגרַאפ זוא גנומיטשּפָא עקיזָאד וד עקאט :
 -- טסידנוב מענופ עיצוילַאזער רעד ראפ ;נעמיטש 82 נעװעג זיא סעצװַָארקסוא
 ָאמונ ןוא םוט נקיוָאד מעד נופ נעגנומיטשּפָא יד נשיווצ זא ,נקרעמאב רימַאל 6
 -עד וד גופ גנוליוטעצ רעד פא .גנומוטשּפָא עכע לטנעמ ַאנ עקוצ ניו א נייק
 -אמ וולרעיוווצ טייק לבעלנוושראוו ךארג גקודלאוג א טימ נָא ווולּב נזיווװ נמאגעל
 וד נוא סוורא כוז גגַאז סעצװַארקסוא נמורג עדווב גופ רענדער וד (1 :נלאירעט
 -- רעטנעצ םענופ נוא .סעצװָארקסיא ומנא יוד גופ רענדער וד ,ראפ -- גטאבעד
 רעפוצ רעד וצ טנעָאנ רעיוֶו קודנעמש וצ נעווג "ראפ, נעמוטש לָאצ ור (פ ;נגעק
 ,רָאפנעמאזוצ נפא גטאבעד וד קידנריזילאנא זא ,נסעגראפ טינ כווא םראד עמ .9
 רעד נעװ ,נלאפ ייר עצנאג א ,נעגנומיטשּפָא יד צוכא כווא ,ט;כווצראפ רימ גבַאה
 נגעק (גטסינוטרַאּפָא יד טימ) סעצווַארקסוא-וטנא יד טומ נעגנאגעג זוא ?רעטנעצ,
 :ארקָאמעד יד נופ טרעוו גטווֿכַאסבא םעד נגעוו נגארפ יד כוז געוצאב רעהא .זדנוא
 הטרגאב בגעוו ,נטנעמעלע עלענָאוצוזַאּפַא יוד .נציטשרעטנוא נגעוו ,נעגנורעדַאֿפ עשוט
 || .א ,.א םוולארסנעצ סעד נצענ
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 ּפ"ארסר רעד .גיא גנוטלאּפש יד נוא רָאטנעמאזוצ רעטייווצ רעד .צ 840 .

 ?יז טקעלּפטנא נּכָאה ,סעצווארקסיא גײ וצ טמעשעג ביז אה עכלעוו ,נע מ

 קינײװ םינ גנָארטעגנײרא טָאה םמואק רעכעלריימראפמוא רער גוא רוטאנ רע
 נ:טסרעמא גוא עטכאהאב נטסקינײװפא יד ראפ טָאה עכלעװ ,טײקטציירעצ

 :אש עֶלעיפיצנירּפ יד נופ גנוטיידאּב יד טלעפשראפ גענָאזדעּפ עכעלקירדנייא

 םָאק'ס נעװ ,טציא "עּבָא .טמאק נקיזָאד מעד ניא כיז גקע?ּפטנא סָאװ ,געגנוריט

 גענייז נלָאקָאטָארּפ יד נוא םמאק מענופ נער רעד טליטשעגנייא ?סיּב א כיִז

 ;ענָאק טציא ,נטכאלש עסייה ייר א גופ טקארטסקע רעוויפקעיּבָא נא נּבילבעג

 יד גופ גנוקינייראפ יד זא ,געז טינ ?צניוא יד נכאמראפ סָאװ ,נשטנעמ ןיולּב

 . גיס נעװעג טינ .זיא .םרעּביל גוא סװָאמיסא יד טימ סווָארָאגעי נוא סוװָאכאמ

 נוא גװָאטראמ עקאט טּביילּב .לאפוצ גיײק גייז טנעקעג םינ טָאה גוא ?אפוצ
 נופ זילאנא נעיונעג נוא גקיטייזלא גא ראפ כיז נטיה יװ ,טיג רעמ גרָארלעקקא

 נפא גנוריפוא רעײז 2 כא מ ר עּבי א קירוצ םא ;ריּבורּפ רעדָא ,נלָאקָאמָארּפ יד

 . מימ גָאק עמ יװ ביילג .גקיודסיוא:ג נ | ר ע יוד אב יילרעלא טימ רָאּפנעמאזוצ
 ריישרעטנוא םפד גוא געגנוױשנָא גופ דיישרעטנוא םעד גקיטיײזאב גרעיודאב

 טימ סדָארלעסקא נוא סװָאטראמ דנוּב רעקיטציא רעד יװ כיילג !קיטילָאּפ נופ
 עכלעװ ,יײטראּפ רעזדנוא געגניווצ גָאק גוָאנישראמ גוא גלעקורב ,נווָאמיקא
 / םער נגעװ גסעגראפ ,רָאפנעמאזוצ נטײװצ נפא טלעטשעגפורעדיוװ זיא
 סעצווָארקסיא:יטנא יד .גנעקי סעצווָארקסיא ור טריפעג נּבָאה סע סָאװ ,פמאק }

 | !רָאפנעמאזוצ נצנאג מענופ טאמיק כעשעמ ניא

 טורא טּפאכ רעטלעיו ,רָאפנעמאזוצ נפא נעגנומיטשּפָא םוט רעטירד רעד

 ,(ה נוא ד ,1 ,כעלמענ) םניפ יד גופ מארנאיר רעד נומ נלייט עטצע? יידד יד

 יא ?ײט רעסיווג נײק טינ סָאװ ,טימרעד טריזירעטקאראכ ?רעװ

 גופ דאצ נפא רעבירא סױײג נוא ּפֶא כיז סלײט סעצװָא רק
 ּפִא טעד ּבילוצ עקאט נטלאה עטצעל יר נוא ,םעצװָארקסיאיטנא יר

 טימ גשרָאפוצכָאנ יידעק .(רָאפנעמאזוצ ןפא נביילב ייז גענאווזיּכ) גֵכָאצינ א
 עיצילא ָאק רעטמיראּב רעקיזָאד רעד גופ גנולקיוװטנא יד טייקיונעג רעלופ א

 יא ןיולּב סָאװ ,סעצווָארקסיא:ימנא יד טימ טייחרעדנימ רעשירקסיא רעד נופ
 פא סעלינעמ  עשירעטסיה ןיב נוװָאטראמ גריפרעד טגעלפ סָאד נענָאמרעד

 :עגנומיטשּפא עכעלט געמ ָא נ נּפיט יירד עלא טכאהּבעג נרעװ ,רָאֿפנעמאזוצ

 .ףבויְלג נגעוו עגארפ רעד וצ גנומיטשּפָא יד זיא סָאד--2 .נימ גסיזָאד מעד נו

 יירד יד .נופ עטצעל יד גרָאװעג נעמונעג זיא'ס) גכאהּפש נופ גנוקיטכעראּ

 :יטנאעלא .(עטסלופ יד יװ ,טקנוּפ גקיזָאד מעד וצ געגנומיטשּפָא עכעלטנעמָאנ
 - יד אֹּכ ,זדנוא :געק רעיומ א יװ נעייטש רעשנעצ רעצנאג רעד גוא סעצוװָארקסיא

 - גופליימ א נוא טייחרעמ רעד נופלייט א טלײטענּפָא כיז טָאה רעּבָא סעצװָארקסיא
 :װָאיקסיא עכלעװ ,קיטנעק טינ כָאג ויא סע ,טײהרעדניפ רעד
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 :אָאק רעטסע פ גוא רעקיטליגדנע נא וצ קָויפ נענײז םסעצ

 כענו8 "רעפכער} רעשיטסינוטרַאּפָא רעד םימ עיציל

 גטשרע םעד נגעוז--ד ּפיט םענופ גנומיטשּפָא יד ,רעטייוװ .ר ָא פ נ עמ אזי צ
 יד גרָאװעג נעמונעג ןיא געגנומיטשּפָא יײװצ גופ) טוטאטס םענופ םארגאראּפ

 .יל אָא ק יד .(נפלאהענּפָא םינ ביז טָאה רענייק נעװ .ח.ד ,עטמיטשאּב רעמ

 סע ס םיוא כיז טעדליּב נוא רעטעליובנָא כיז טנכײצ עיצ
 םא ע?א נױש נעיטש טיײהרעדנימ רעד נופ סעצוװָארקטיא יד *:רע ט
 רעייז---טייהרעמ רעד גופ סעצווָארקסיא יד נופ ,דאצ סרעּביל נוא קסווָאמיקא

 מעגיא גוא "רעטנעצ , םענופ ירד יד טריסנעּפמָאק עכלעװ ,לָאצ עניילק א

 יא סע .דאצ רעזדנוא פא רעּבירא נענייז סָאװ ,סעצוװָארקסיא:יטנא יד גופ
 ביז נגייצרעּביא וצ יידעק ,מארגאיד רעד פא קילּב נכאפנייא נא גפראו .וצ גונעג
 . סָאר גײגרעּבירא קילײװשייצ נוא קיקעפוצ נגעלפ סע נטנעמעלע עכלעוו ,מעד גיא
 כעיוק א סימ נענײז עכלעװ נוא ,נשייווצ םעד םא סָאד דאצ נייא םא

 הלאָאק רעטסעפ א וצ נעגנאגעג גטלאהראפ ןצ סינ
 יא גלאו--ה) גנומיטשּפָא רעטצעל רעד פא .סװָאמיקא יד םימ עיִצ

 רָאפ עקאט טלעטש ע כלע װ  ,(טארצייטראּפ .גיא נוא .ק .צ גוא ָא .צ
 ;גיט רעד נוא טײהרעמ רעד פא גנולײפעצ עקיפליגדנע יד
 :נימ רעשירקסיא רעד נופ גנוסיגפיונוצ עלופ יד קוטנעק רָאלק זיא ,ט יי ח ר ע ד
 .זָארקסיא:יטנא נטש ער יד טיס נוא "רעטנעצ, נצ נא גטימ טייהרעד
 ;בילּבעג טייצ רעקיזָאד רעד וצ ןיא סעצוװַארקסיא;טנא פכא יד גופ ,סעצ
 ,רעד ניוש טָאה ווָאמיקא 'כ רעד געמעוו) רעקורב 'כ .ג יי א רָאפנעמאזוצ גפא

 טיא טרעהעג סָאװ ,טרָא סָאד נעמונראפ טָאה רעכלעוו גוא סעָאט נייז טרעלק
 טענופ נייגקעווא סָאד .(סע צ װָא ט ר אמ יד .גופ געײר יד גיא ,טכער טימ
 גכָאלשאב טָאה נטסינוטרָאּפָא "עטכע ר, גטסרע מא גנילביז

 ** ןװָאפראמ נגעק נלאוו יד נופ לאזקיש מעד

 בָאנ נעוועג םוט :קובלעז מער נופ נענייז ,צלא טיול קידנליוטרוא * 2
 :ענומָאפ ראפ 27 -- 8 + ,טוטאטס טםעד גנעװ נעגנומיטשּפָא וופ
 97 --- 980 .ו ;ודנוא ראֿפ 24 נגעק| גווָאטראט ראפ 96 -- 979 .ז ןערעזדנוא 21 גגעק
 גגעק 94 גווָאטראמ ראפ --- טווז רעקיבלעז רעד פא נוא גווָאטראמ ראפ 99 ,ףרומ נגעק
 וצ טרוראב רעורפ ניוש בָאה כיא סָאװ ,נעגנומיטשּפָא יד גענייז סָאד .זדנוא ראפ 8
 :עגנומוטשּפָא עכעלטנעמָאנ נווק .נערטנעצ וד ניֵא עיצאטּפָאָאק רעד נגעוו נגארפ יד
 -נוּב יד זא ,קיטנעק .(נרַאלראפ כוז טָאה וו רעבָא ,נעוועג זוא ענויא) ָאמינ זוא
 -מווהאב עקידסעָאט סוװָאטראמ ,נווָאמראמ נ ע וו ע טא ר (ליומ א רעדָא עלא) נטסוד
 .נביוא טכוראפ גענווז ּפיט מעד נופ :עגנומוטשּפָא יד גגעוו (עגוֿפ רעד גוא) געגנומ

 ;ווז סָאד ,רָאפענמאזוצ 11 םמענופ קעווא נענויז עכלעוו ,נטסינוטרָאּפָא נבוז וד "*
 -נעמאווצ 11 נפא וומראמ רעד גופ סיורא יא "דגוב, רעד) גמסידנוב םנופ וד נעג
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 ּפ"אדסר דעד ניא גנוטלאּפש יד נוא רָאפנעמאזוצ רעטייווצ רעד ,ןַ/ 42

 ,רָאפנעמאוצ מענופ געלקאכאס יד גנריפרעטנוא טציא רימָאל ,טָא ןיא

 ר על א נופ נעגנומיטשּפָא נגעוװ נֹּבאַננֶא עוויטקעיּבָא יד םא כיז קידנציטש
 | : :י יי .גפימ ײכ

 רעד נופ רעטקאראכ "נקי?ע פו צ; םעד גגעװ טסעומשעג ?יפ טָאה עמ
 זא ,געז וצ רָאלק זיא מארגאיד רעד נופ ,רָאפנעמאזוצ רעזדנוא פא טייהרעמ
 טייהרעמ יד נְפֹורְנָא געמ נָאק ,םענייאו ניא זיולּב רעּבָא ,ט א רּפ גײ א גיא|
 נטסרעמא יד נופ גנילּביז רעד סָאװ ,טאדּפ םעד ניא ,כעלמענ ,עקילעפוצ א

 :ענקעווא ,סָאד טסייה ,זיא יירע ט בע ר, רעד גופ גטנעמעלע עשיטסינוטרַאּפָא
 / יוזא פא ,קילעפוצ ןיא נײגקעװא עקיזָאד סָאד לפי טא .ק י 5 ע פ | צ נעגנאג

 קילב רעכאפנייא נא .טייחרעמ דעזדנוא בוא קילעפוצ זיא (רעמ טינ) ליפ
 דאצ סעמעװ פא ,סעריקכ עגנאל רעדייא ,רעסעּב טשזייוואּכ םארגאיד רעד פא

 סע רעּבָא *.גנילביז רעקיזָאד רעד נײז ט פר אדע ג טלַאוװס ,נעוועג טלָאװ'ס

 ניינקעוא סָאד קילעפוצ ראפ נמלאה כעלקריוו נעמ נַאק לפיוו םא ,ביז טגערפ !

 ןלעטש וצ ּביל טינ נּבָאה'ס עכלעוו ,עגארפ א זיא טָא ?גנילּביז גקיזָאד םעד נופ

 ;.-עמ רעד גופ "טייקילעפוצ , רעד גנעװ נרעג נדייר סָאװ ,נשטנעמ ביז ראפ
 םָאֹװ ,קילעפוצ זיא יצ .עגארפ עמענעגנָא ניק טינ ַײז ראפ זיא סָאד .טייה

 טינ גוא ,נ ט כ ע ר מענופ רעײטשרַאפ עטסקיציה יד נעננאנעגקעװַא גענייז סע -

 נענייז סע סָאװ ,קילעפוצ ןיא יצ ?ײטראּפ רעזדנוא נופ ?גילפ-נ קני מענופ

 ;ָאיצוילָאװע ר עטנעװקעסנָאק יד טינ נוא ,נטסינוטרָאּפָא יד קעװא

 "עקילעפוצ , עקיזָאד סָאד טינטײטש יצ ?נטארקָאמעד?איצַאס ערענ
 2ןטרָאּפָא םעד נגעק םמאק םענעי טימ גנודניּבראפ רעסיוועג א ניא גײגקעװא

 ;ןעמַאזוצ נצנאג םענופ כעשעמ גיא טריפעג כיז טָאה סָאװ ,?נ98 גשיטסינ

 | ?מארגאיד רעזדנוא גיא כעלױשנָא יוזא סיורא טערט סָאװ נוא רָאפ

 רעד ראפ עמענעגנָא םינ ,ננארפ עקיזָאד יד .גלעטשוצקעווא גונעג זיא'ס

 טק עד עגוצ טרעװ טקאפ רעכלעװ ,כיז גכאמ וצ רָאלק יידעק ,שייהרעדנימ

 רעד ןיא סָאה .טייהרעמ רעד נופ טיײקילעפוצ רעד נגעװ געיירעדייר יד טימ

 .וד נוא (פוצנורפ רעוויטארעדעפ רעד נרָאװעג גפרַאװעגּפָא זיא'ס יװ ,טעד בָאנ רַאפ

 2ז עטצעל יד .וָאמוקא '!כ רעד נוא וָאנוטראמ 'כ רעד ,"סעצלעידעשטַאמאר , יוווצ

 ?םווא רעד ראפ גרָאװעג טנעקרענא זוא סע וװ ,מעד כָאנ רָאפנעמאזוצ םענופ קעוװא גענ

 סע .חיד ,"עגיל, עשירקסוא יד זוולב ייטראּפ רעד גופ עיצאזונאגרָא רעשידנעל

 "דנאבראפ, רעשידנעלסווא רעשילעידעשטָאבאר רעד גרָאװעג נזָאלעגרעדנאנאפ ןיא

 , .נטארקָאמעדלאוצַאס עשיסור

 ווס ,וָאמוקא 'כ ווס נבָאה רַאפנעמאזווצ נכ ָאנ זא ,רעטייו נעז נלעװ רימ *

 :עװיורק רעטסטנע ָאנ נוא כוז שנופעג רעכלעוו ,טעטימָאק רעשזענַארַאװ רַײד

 -נ ים, רעד ליפעגטימ רֶעייז טְקירדָעגסיוַא נפָא עקאט ,ָאמיקא 'כ נמימ טפ א ש

 | | | 0 | ,"ימ יי ה רָע ד
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 טיײהרעדנימ יד ןא ,טקאפ רעראכטיירטשאכנמוא נוא רעטפאהלפייווצמוא

 ,ייטראפ רעזדנוא גופ רעדילגטימ יד טעדליבעג נבָאה

 טײהרעדנמ יד .מזינוטרָאּפָא םוצ נטסרעסא נעיצ סָאװ
 ;װ זמ א געגײז עכלעװ ,ײטראּפ רעד גופ נטנעמעלע יד םסעדליבעג גבָאה
 -:םיוא גט ס קינג ײװ מ א ,שיטערָאעט קיטפאהדנאטש גטסקינ
 רָארג טעדקיּבעג כיִז טָאה טייהרעדנימ יד .לעיּפיצנירּפ נטלאהעג

 נוא טיײחרעמ פא גנולייטעצ יד .ײטראּפ רעד גופ לגילפ גט כער מענופ
 :ימעצ רענעי נופ גנוצעזרָאפ עכעלדיימראפמוא עטקעריד א זיא טייחרעדנימ

 :רָאּפָא נֹוא ערענָאיצוילַאװער םא עיטארקָאמעדלאיצַאס רעד גופ גנול
 ;רעד גנטכענ ןילב םיִג ןיא עכלעוו ,עדנַארישז םא גוא גהאב םא ,עשיטסינופ

 ,טעװ עכלעװ גוא ײמראּפ:רעטעּברא רעשיסור גייא רעד ניא זיולב םינ .נעניש
 .נרניוושראפ נגרָאמ םינ ,רעכיז

 :כאמרָאלק םעד גיא גנופידאב עלאנידראק א טָאה טקאפ רעקיזָאד רעד
 ;סיוא נֹוורּפ .כיז גיגרעדנאנאפ םמענופ סעיטעּפירעּפ יד נוא סעביס יד

 ופא םמאק םעד נשוטראפ רעדָא גענעקייל כרוד טקאפ גקיזָאד םעד נד יי ם

 םיא גיא ביז נּבָאה סָאװ ,נעננוריטאש עלעיּפיצנירּפ יד נוא רָאפנעמאזוצ

 פא  שינעגיצ עטסקידנעטשלופ א בכיז נּבעגסיױרא .טסייה --- ,גזיוועגסיורא

 םעד נענעקײֿלּפֶא יירעק נוא .טײקמערָא רעשיטילַאּפ נוא רעקיטסייג
 רליֵּב ענימעגלא סָאד זא ,נזייװאב ,סנטש רע ,נעמ פראד ,טקאפ גקיזָאד

 :נעמאזוצ:ײטראּפ רעזדנוא םא ?נעגנוקיטעצ , גוא געגנומיטשּפָא יד גופ

 ,סראד עמ ;טרעדלישעג ּבָאה כיא יװ ,אזא טינ נעװעג ןיא רָאפ

 רעּבפא ,ננארפ עלא יד נופ כָאפ גיא ןא ,גזייוואּב ,סנ טיי וז צ

 פכערעגמוא גענײז ,"טלײמעצ, ביז טָאה רָאפנעמאזוצ העד עכלעוו

 עדלאיצַאס ערענָאיצילַאװער עטנעװקעסנָאק נטסרעמא ענעי געװעג
 :וָארקסיא נעמָאנ גטימ גרנובראפ דנאלסור גיא כיז נבָאה עכלעוו ,נטארקַאמ

 !נרעה עניימ ,סָאד :זייוואּב וצ טשרָאקָא כיז םוגרּפ .םעצ
 יד גופ גרָאװעג טלעטשעגנעמאזוצ זיא סייהרעדעימ יד סָאװ ,טקאפ רעד

 :טסקיגײװמא גוא עקיטפאהדנַאטש גטסקינײװמא ,עשיטסינוטרָאּפָא גטסרעמא

 רעפשנע מעד ,וענא .טזייוואב ,ייטראּפ רעד נופ נטנעמעלע :ענעטֿפאהעגסיוא
 יצ םיז גדנעװ סע עכלעוו טימ ,נעגנורעדיװרעד נוא נשינעקנעדאב עליפ םא
 רערָאה נעיניא גטימ טנאקאב טכעלש גענײז סָאװ ,גשטנעמ טייהרעמ רעד

 םגָאז ,כעלניילק טינ סָאד ןיא יצ .עגארפ יד טכארטענכרוד טכעלש נּבָאה
 םװָאטרַאמ 'כ טימ ביז גײ גרע ד נא נא פ ס ָאד גנרעלקרעד וצ ,זדנוא נעמ
 םווָאטראמ 'כ מעה ,נרעה ענײמ ,ָאי ?רעלעפ מעניילק א םדָאר?עקקא 'כ גוא

 :אזוצ פא כָאנ טנכײצראפ סָאדּבָאה כיא נוא) סיורג טינ געװעג זיא רעלעפ

= 



 פ"ארסר רעד גיא גנוטלאּפש יד נוא רָאּפנעמאזוצ רעטייווצ רעד , ,ןז 844

 ;עפ םענײלק נקיזָאד מעד נופ רעבָא ,(םמאק מענופ גערב םמעניא .,רָאפנעמ
 (געמוקאצב כיז סָאהס גוא) נעמוקאּב טנָאסע ג ביז טָאה רעל

 םא נגיוצענרעּבירא ינּבָאה ווָאטראמ 'כ מעד סָאװ ,םעד קנאהא נרָאש כאסא
 ,נרעלעפ "ר עצנאג א טכאמעג נּבָאה עכלעוו ,נטאגעלעד דאצ רעייז

 :רָאּפָא ןצ יז טיצ סע ןא ,גזיועגסיורא נגארפ ייר רעצנאג א פא נּבָאה עכלעוו !
 רעלעודיווידניא נא .נטלאהעגסיוא טינ לעיּפיצנירּפ גענַיז יײז זא גוא ,מזינוט
 רָארלעסקא 'כ גוא װָאטראמ 'כ סָאװ ,נעוועג ןיא טקאפ רעקיטכיװ םינ גוא
 ,רעלעודיוידגיא ײק םינ העּבָא ,פייסיטפאהחנאטש םינ נזיוועגסיורא נּבָאה
 טקאפ רעקיטכיװמוא גנײק סטינרָאג תא רעשיײטראּפ א רָאנ
 טייהרעדגימ רעקידנטיידאּב א רעײז נוא רעייז גופ גנודליּבסיוא יד נעװעג זיא
 יעעלא ענעי תפ ,גטנעמעלע עקיטפאהדנאטש נטסקינײװמא ,ע א נופ
 נוא "ארקסיא, רעד נֹופ גנוטכיר יד טנעקרענא טינרָאג רעדָא םָאה'ס רעװ

 ניא גוא טרָאװ גפא טנעקרענא יז סָאה רע ,רערָא ,ריא ננעק טפמעקעג טקעריד
 .סעצווארקסיא:יטנא ירד טימ נעגנאגעג טירט נוא טירש םא רע זיא טאט

 םימ ביז גײגרערנאנאפ סָאד נרעלקרעד וצ כעלרעכעל סינ זיא יצ
 :עלאּב רערענָאיצוילָאװער נוא יירעלזיירק רעטרעווילנראפ גופ טפאשרעה רעד
 / רעד נופ עיצקאהער רעטלא רעד נופ ?זיירק םעניילק מעד ניא טייקירלסעּב
 עקיזָאד יד נציטש וצ לײװ ,כעלרעכעל םינ זיא םָאד ,ניינ ?"ארקסיא,
 ניא צלא סָאד טלעטשעג ביז טָאה יירעלזיירק עּפעודיװידני א
 םעופ כעשעמ מעניא שפמעקעג טָאה סע סָאװ ,יטראּפ רעזדנוא
 ס ָאװ ,צלא סָאד ;ײרעלזײרק רעדיװט עי רא פ רָאפנעמאזוצ גצנאג
 :ָאיצװילָאװער רעביא כיז נבײהפוא שנַאקעג טינ לאלכיב סָאה

 :ָאטסיה, נפא גפוראפ כיז טָאה סָאװ ,צלא סָאד ,טײקידפסעּבעפאּב רערענ

 ;עק ,ערָאצ רעשַיײרעלזיירק נוא רעקידקסעּבעלאּב רעד נופ רעטקאראכ "גשיר
 ט"קילעפוצ א ראפ 4ערָאצ עקיזָאד יד נטיחניא נוא נרעפשנעראפ ֹוצ ײד
 עקידקזײרקגלָאמש יד סָאװ ,סָאד נענעכער טנָאקעג רעשפע כָאנ געמ טלָאװ

 ל?ןײרק מעניילק מעד גיא טײקשוײטרַאּפ . יד גגיווװעגחעביא טָאה גסערעטניא

 טײקילעפוצ נייק םינ רעֶּבָא ."ארקסיא, רעד נופ עיצקאדער רעטלא רעד גופ
 ביז גבָאה יירעלזײרק עקיזָאד יד גציטשרעשנוא וצ סָאװ ,סָאד נעװעג זיא

 זיא'ס געמעוו ,סרעקורּב נוא סװָאמיקא כ"ב יד טלעטשעג גזייא גוא לָאטש
 "עיצידאױט עשירָאטסיה יד, נעװעג רעיײט (רעמ טינ ּביוא) רעקינייװ םינ
 ?רעטעּפ רעטמיראב רעד גופ ניווא 2 טעטימָאקס רעשזענָארָאװ נפמיראּב םענופ

 ,סזָארָאגעי 'ככ יד ביז טּלעטשעג גּבָאה * ,עיצאזינאגרָא:רעטעּברא, רענרוּב

 יד ער .196 .םנָא .דנאב נקיוָאד מעד עז *
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 טקנוּפ *ָאלעיד עיעשטָאבאר , יד "געגנערבמוא ,, סָאד טנייװאב גבָאה עכלעוו
 :ער עטלא יד "געגנערּבמוא, סָאד יוז ,(רערעטיּב בָאנ םינ ּביוא) רעטיב יוזא

 גָאז .װ .א .א ,וו .א .א םווָאכאמ םירייוװאכ יִד כיז טלעטשעג נּבָאה ,עיצקאד

 - ,טסיּב וד רעװ גנָאז רידלעװ כיא גוא ,טנָאקאּב טסיּב וד נעמעװ טימ ,רימ

  רעטעדניבראפ רעשישילַאּפ נייד ןיא רעװ ,רימ גָאז יעממַאבנּבעל יד טנָאז

 םייא טעז םע יװ ,נגָאז ריד לעװ כיא גוא --- ,טמיטשעג ריד ראפ טָאה רעװ
 .עי טָאנָא ַא יזיפ עש יטיל ַאּפ נייד

 גוא גּבילּבעג ןיא רעלעפ רעניילק םדָארלעטקא 'כ גוא סוװָאטראמ 'כ מער
 ?םיוא סלא טנירעג טינ טָאה רע גאמזלָאק ,רענ ײ? ק א נביילב טגעקעג .טָאה
 נשיטסינוטרָאּפָא צנאג גטימ נרעײז דנוּב גטסע פ א ראפ טקנופ-גנאג

 םעד ּבילוצ טכארּבעג טינ טָאה רע נאמזלָאק ,,ײטראּפ רעזדנוא נופ לגילפ

 יר ראפ שנאװע ר א וצ ,םזינוטרַאּפָא גופ צ פע ליפ ָא גא וצ דנוּב נקיזָאד

 טײרג ןיאס רעװ גוא ,םפמסעקעג טָאה "ארקסיא, יד געמעװ טימ ,עלא

 יד םא צראה סָאד טציא גזָאלסיוא ריירפ רעטסערג רעד טימ נעװעג
 יד .עיטארקָאמעדלאיצַאס רערענַאיצוילַאװער רעד נופ רעגנעהנָא עטגעװקעסנָאק

 רעד גיא זא ,וצרעד טכאהּבעג עקאט גּבָאה רָאפנעמאזוצ מעד כָאנ נשינעעשעג

 ער א ,מזינומרָאּפָא מענופ צּפערנּפָא נא עקפ אה רימ נעעז ?"אחקסיא , רעיינ

 רעשזענָארָאװ מענופ לטעלּב סָאד עז) םחעקורּב גוא םוװָאמיקא יד ראפ שנאוו
 2רנע) כעלדנע טָאה עמ געמעוװ ,סווָאניטראמ יד נופ גנוקיצנא יד *,(טעטימָאק

 רעד טימ נָאפ וצ סיוטש א י"ארקסיא , רעטסאהראפ רעד ניא טּביױלרעד (!כעל
 :וא  עגעגנאגראפ יילרעלא גוא עלא ראפ "עניוס ,, גטסאהראפ םעד עטיּפָאק
 זיא'ס דארג א ראפ סָאװ זיּב ,כעלױשנָא סרעדנוזאב זרנוא שזייוואּכ סָאד .סעל
 "ארקסיא , רעד גופ עיצקאהער עטלא יד גלעפשפורעדיװ, סָאד נעװעג קיטיינ
 ?םָא יידעק ,(1905 רעּבאיַאנ (9)} 10 םענופ מוטאמיטלוא םרעווָאראטס 'כ נופ)

 ..."עיצידאדט, עשירקסיא יד נטיהוצ |
 וד גוא) רָאפנעמאזוצ רעד. סָאו ,טקאפ רעד כַאנ טָאה נעמונעג כיז ראפ

 :רענַאיצלַאװער ,נטכער א נוא נקניפ א םא טלײטעצ כיִז גבָאה (ײטרַאּפ
 ;קערש סָאװשע גייק ןילב טינ טלעטשעגהָאפ טינ ,?גילפ גשיטסינוטרָאּפָא גוא

 ,באז עלאמראנמוא ןיא טינ לםיװ נייק םיִנ עליפא רָאנ ,סעשיטירק גוא םכעל
 :ור רעד נופ עטכישעג רעד ניא קילדנעצרָאי רעמצעל רעצנאג רעד ,טרעקראפ

 :רימראפמוא טָאה עיטארקָאמעדלאיצַאס (רעשיסור זיולב םינ גוא) רעשיס

 טנורג א סָאװ ,סָאד .גנוליפעצ אזא וצ טריפעג כעלדנעװּפָאמוא נוא עג

 נטכער םענופ נרעלעפ עגײ ק רעײז ײר א געועג ןיא גנולייפעצ רעד ראפ

 ש

 יד ער .894--8998 .זו ,ע1 ,קרעװ .ז *
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 ---ןנשייהנדיישראפננוניימ (קיסעמסינטלעהראפ) עקישכיװ נייק טינ רעײז ,לגילפ

 א נוא רעטכאּבָאאּב נכעלכעלפרעּבױא נא ראפ) דנאטשמוא רעקיזָאד רעד
 גסיורג א טײטאב טָאה (קידנריקָאש סיוא סָאד טעז לכייס גשירעטסיליפ

 -ערפ .נצנאגניא ײיטראפ רעזדנוא ראפ סיֹורֲאפ סירש

 2צ עליפא נּבָאה עכלעוו ,נגארפ עסיורג ּבילוצ גייגרעדנאנאפ כיז רימ נגעלפ
 2צ ניוש רימ גענײז טציא ,גנטלאפש א כיוא גרעפטנעראפ טנָאקעג לָאמ

 ןיולב ןזדנוא גלײטעצ טציא ,נקיטכיװ גוא נסיורג םעלא םא כיז נעמוקעגפיונ

 רעבָא ,נטײרטש פר אד עמ גוא גָאק עמ עכלעװ בילוצ ,נעגנודי טאש
 ניױש טָאה'ס יו כיז נייגרעדנאנאפ שרעדניק נוא קיניזמוא גייז טלָאװ סע

 .:לקיטרא גטנאסערעטניא מעניא וָאנאכעלּפ 'כ קיטביר םוקלופ טגָאזעג ביוא

 .(נרעקמוא כָאנ ביז גלעװ רימ נכלעוו וצ 193 ,??נָאט םינ םראד עמ סָאװ,

 נב ָא נ טייהרעדנימ רעד גופ גנוריפוא עשיכראנא יד-נעװ ,טציא
 ,ננוטלאפש א ֹוצ ײטראפ יד טכארּבעג טאמיק טָאה רָאפנעמאזוצ
 ?אלביב טָאה יצ רעבָא :גגָאז עכלעװ ,מימָאכאכ גענעגעגאב טפָא געמ נָאק

 218 רעד יװ ,גטייקיניילק עכלעזא ּבילוצ רָאפנעמאזוצ נפא נפמעק וצ טניולעג

 רעדָא ,ײשטָאבאר ינשזוי , עּפורג יד נזָאלרעדנאנאפ סָאד ,ק .א טימ טנעדיצ

 .ד.א עיצקאדעד עפלא יד גזָאֿלרעדנאנאפ .סָאד , 1 רעד ,ייאלעיד עיעשטָאּבאר,

 טסנוּפרנאטש:לזירק םעד עקאט ניירא טגָארט רעד ,יוזא טרעלק'ס רעװ ?,ג

 רעד גיא געגנוריטאש גופ פמאק רעד ;םינָאיניא עשִוייטראּפ יד גיא

 רעד נאמזלָאק קידנעװטיונ נוא כעלדיי מר אפ מו א ןיא ייטראּפ

 םמאק רעד גאמזלָאק ,גנשלאּפשעצ וצ נוא עיכראנא וצ טינ טריפ פמאק

 םירייוואכ עלא גופ טרינָאיצקנאס מאזניימעג נענייז סָאװ ,נע מא בי א טייג

 דעד נופ ?לגילפ נטכער נטימ פמ אק רעזדנוא גוא .רעדילנטימ:יײטראּפ נוא

 טימ ,נרָארלעסקא נוא גוָאמיקא טימ ,רָאפנעמאזוצ נפא ייטראפ

 :נאגעגסיורא טיג נפיומושעּב ןזיא ,נװָאטראמ נוא נװַָאניטראמ

 יװצ גענַאמרעד ןוצ גונעג זיאס .געמאר עקיזָאד יד גופ נעג

 :םעד גגעװ סעדייא גפיוא נטסראּבטירטשאּבמוא גפא ננָאז עכלעוו .,נטקאפ

 נייגקעווא אֹּב נטלאהעג גּבָאה ווָאמיקא גוא וָאניפראמ םירייװאכ יד נעװ (

 עכעלנעמ עלא פא נעװעג טײרג עלא רימ געניז ,רָאפנעמאזוצ מענופ

 .עלא רימ נבָא ה ,"גנוקידיילאב, ננעוו קנאדעג מעד נקיטייזאב וצ מינאפיוא

 טָאה עכלעװ ,עיצוילָאזער סיקצָארט 'כ (נעמיטש 99 טימ) נעמוגעגנָא

 נעגגורעלקרעד יד טימ כיז נקידירפאּפ וצ מירייואכ עקיזָאד יד גדאלעגנייא

 :םיוא זיּב נעגנאגרעד זיא כאז יד געװ (2 ;גנודלעמ רעײז קירוצ נעמענ נוא

 :רָאּפָא מעד רעדָא) טיײהרעדנימ רעד גבעגעג רימ נבָאה ,נערטנעצ יד גבייֵלְק

 -עדײּב עיא טיײהרעדנימ א רָאפנעמאזוצ מענופ (5ג58 נשיטסינוט



 247 קירוצ טירט ייווצ ,סיורָאפ טָארט א

 נבָאה נָאט שרעדנא .ק .צ גיא גוװָאּפָאּפ ,.ָא .צ גיא גווָאטראמ :נע ר ט נע צ

 נראפ כָאנ ןזיא'ס דלאּביװ ,טקנופדנאפש:ײטראּפ םענופ טנָא קע ג םינ רימ
 רעד ּביוא - .נעגניליירד יײוװצ גלייװוצסיוא גרָאװעג נסָאלשאּב רָאפנעמאזוצ
 :יז טָאה רע כלע װ ,געגנוריטאש ניא דײשרעטנֹוא

 ,סםיורג טיג נעװענג ןיא ,רָאפנעטאזוצ נפא נזיװעגסיודא

 ,פסוא רעשיטקארּפ רעד כױא געװעג סםיורג טינ כָאד ןיא
 עד ':נעגנוריטאש עקיזָאד יד גופ פמאק טענופ טכַאמעג נבָאה רימ גכלעוו

 יד ןא ,וצרעד טזָאלעסױא כעלסילשסיוא כיז טָאה ריפסיוא רעקיזָאד
 ;- עמ רעד גזָאלרעּביא נעמ פראד נעגניליירד עדײּב יד עא ?שירד ײװצ
 | ,רָאפנעמאזוצ2ײטרַאּפ םענופ ט ײ ה

 ;יטרַאּפ נפא טיהרעדנימ רעד גופ נײז םיקס אמ:טיג סָאד ןיולב |

 טָאה נערטנעצ יד גיא טײהרעױפנימ א נײז וצ רָאּפנעמאזוצ

 ;עצ , וצ רעירפ ,עלָאּפאמ א טּפאכעג נּבָאה סָאװ ,נטנעגילעטניא יד טכארּבעג

 וצ גא עזארפ רעשיכרדאנא ֹוצ רעטעּפש נֹוא "נרעמכאי םענעכָארק
 | ,נעגנולדנאה עשיכראנא

 טענופ םטארגאיד רעד םא נבעג קוק א לָאמאכָאנ רימָאל ,םָאס םוצ

 ,גערטנעצ יד נופ לעטשנעמאזוצ מעד נגעװ עגארפ רעד גופ טקנוּפדנַאטש
 ראפ זיא ,געגנורימאש יד נגעװ ענארפ רעד צו כא ןא ,כעלריטאנ צנאג זיא'ס
 -טייקכעלגיוט רעד נגעװ ענארפ יד כיוא גענאפשעג נלאוו יד אּב נטאגעלעד יד
 כיז טצונאּב טציא .נָא ז ר עּפ רענעי רעדָא רעד נופ .,וו.א.א טײק!ײייפטעּברא
 סָאד זא נוא .גגארפ עקיזָאד יד נשיטפיונוצ טימ גרעג רעײז פייהרעדנימ יד
 .געק ןיא קָאד נוא כעלדנעטשראפטסּבלעז זיא -- ,ענעדיישראפ גגארפ גענייז
 ;יכטאכע? מענופ גלאו יד סָאװ ,טקאפ נכאפניא םעד גופ שטָאכ קיט
 :ױִא פ כָאנ נעװהעג שקרעמעגנָא ןיא .ָא"צ מעניא גניליירד נקידעל
  צםױרָאפ טנָאקעג טינ טָאה שטנעמ רעקיצנייא גייק נעװ ,ר ָא פ געמא ז וצ
 פא .נוָאמיקא נוא נוָאנטראמ טימ דנוב סדָארלעסקַא גוא סװָאטרַאמ געז
 ענעדיישראפ פא גרעװ געמוקאב .רעפשנע רעד כיוא םראד גגארפ עגעהיישראפ

 רעפטנע גא גכז געמ פראד געגנוריטַאש גנעװ עגארפ רעד פא :םינאפיוא
 ;9) פא רעד נא ,רָאפנעמאזוצ מענופ גלָאקַאטָארּפ יד גיא
 ענארפ יד .נטקנוּפ ילרעלא גוא עלא נופ גנומיטשּפָא גוא גנולדנאהאּכ ר ע נ
 ;אב רָאפנעמאזוצ נפא עלא נּכָאה גע נָא ז ר ע 8 נופ םייקכעלניופ רעד נגעוו
 רעד טָאה סָאװראפ .נעגגומיטשּפָא עמײהעג טימ גהיישטנא וצ נסָאלש

 -- ?סולשאב אזא נעמונעגנָא קימיטשנײא רָאפנעמאזו צ רעצנאג
 .צּפָא ענדָאמ נעוועג טלָאװ םע רעכלעװ פא ,עגארפ,זיּבפעלא אזא זיא סָאד
 פא (נלאוו יד פא עלָאּפאמ ריִא כָאנ) טָאה םייחרעדנימ יד רעּבָא .כיז גלעמש



 /ּפ"אדסר רעד ניא גנוטלאּפש יד נוא רָאפנעמאזוצ רעטײװצ רעד 16 848 י

 ,םעדער געמָארטש טרעהעג נּבָאה רימ .נסענראפ נּבױהעגנָא ןיּבפעלא מעד על

 תהעפטנע וצ טײקיייפמוא ןיִּב טאמיק עטנגערעגפוא ,עכעלטפאשנדייל ,עסייה -
 .,עיצקאדער .רעטלא רעד נופ צוש םוצ סעדער ,נעגנולדנאה ענעגייא יד ראפ

 :אש עגעי גנעװ טרעהעג פינ טשינרָאנ טוילָאסּבא נּבָאה רימ רעּבָא
 פמאק נטימ געוועג גדנובראפ גענייז סָאװ ,ר ָא פ נ ע ם א זו צ נפאא געגנוריט

 גסעומש געלקניװ עלא ופ נרעה .ךימ .גניליירד גראפ גוא ?סקעז נראפ

 .א טייקיליוװזיב ,טיײקבע?גיוטמוא ,טייקיייפמוא:טאט רעד גגעוו סעסיימ נוא

 רימ רעבָא ,ק .צ גיא נבילקענסיוא נענייז סָאװ , ,גענָאזרעּפ יד נֹופ .װ ,א

 :1עמאזוצ נפא נעגגוריטאש ענעי ננעװ טשינרָאג סוילָאסּבא נרעה

 טכור רימ .ק"צ מעניא גריגימָאד ראפ כיז נשיװצ טפמעקעג נּבָאה .סָאװ ,ר ָא פ;

 ?מוא גוא קידנעטשנָא םינ נענײז רָאפנעמאזוצ מעד רעסיוא זא ,כיז
 גענַאזרעּפ יד נופ געגנולדנאה גוא סעליימ יד נגעוװ נסעומש נוא סעסיימ קידריװ

 :אזינאגרָא גא ,100 נופ נלאפ 99 ניא ,גדליב נעגנולדנאה עקיזָאד יד ליײוו)

 :נאטסניא רעשסכעה רעד ראפ זיולּב טקעלּפטנא שרעװ סָאװ ,דָאס גלענָאיצ
 'טימ פמַאק א רָאפנעמאזוצ םעד רעסיוא נריפ ,(ייטראּפ רעד נופ

 .סײטַאב ,גנוגגימ גײמ טי ,טלָאװ סע ס ײ מ עב עז א נופ פליה רעד

 סָאװ ,רעפשנע רעקיצנייא רעד נוא .רעּצײרט -ס עקט ַא י? 8 יװ נעלדנאה

 טלָאװ ,נעיירעריײר עקיזָאד יד כעיוקימ מוקילבוּפ טעד נבעג נענָאק טלָאװ כיא

 ק .צ רעד זא ,טגָאז ריא :פמאק:ראפנעמאזוצ נפא גזײװנָא ניא .נייטשאּב

 יד רעבָא ,קיטכיר ןיא סָאד .טיײהרעמ רעסיורג ניק טינ גופ טליײװעג זיא

 טָאה'ס רעװ ,ענעי עלא נופ טעד?יבעגסיוא כיז טָאה טיײהרעמ עסיורג ינ עקיזָאד

 טפמעקעג ,מיסַײמ טימ רָאנ ,רעטרעװ טימ טינ ,נפיוא נטסטנעװקעסנַאק נפא
 נופ טעטירָאטװא- ר עשי 2 אר ָא מ רעד .רענעלּפ עשירקסיא יד גריפכרוד ראפ -

 ,רעכעה כעלכײלגראפמוא כָאנ נז רעבירעד פראד טייהחעמ רעקיזָאד רעד

 -עװ ,יד עלא ראפ רעכעה -- ,טעטירָאטװא רעלע מר ָא 9 גייז רעדייא

 רעדייא ,רעכעה גנוט כיר "ארקסיא רעד נופ עיצידארט יד טצעש'ס

 גענעק טלָאװ רעװ ."ארקסיא , ?ז יי ר ֹק םענעי רעדָא םעד נופ עיצידארט יד

 ענֶעי רעדָא יד נגױט יצ ,מעד גנעװ נלײטרוא רעטנ עטעּפמ ָא ק

 :בָאה סָאװ ,יד יצ ?"ארקסיא} רעד נופ קיטילָאּפ יד נריפכרוד פא גענָאזרעּפ

 טָאה'ס רעװ ,ענעי יצ ,רָאפנעמאזוצ גפא קיטיִלָאּפ עקיזָאד יד טריפעגכהוד

 ;ראפ נוא קיטילָאּפ רעקיזָאד רעד נגעק טפמעקעג נלאפ יײר רעצנאג א גיא

 ;ןיירק עכעלטיא ,גראווטלא סכעלטיא ,טייקנענאטשעגּפָא עכעלטיא טקידיימ

 *לװרעל

 .דע ר .200--976 זו ;91 ב ?"קרעוו, יד גיא עז (5פ ,(ע גטְקנופ וד *
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 עלענָאיצאזינאגרָא יד יא מזינוטרָאּפָא ."ארקסיא, עַײנ יד (פ
 1גארפ

 -עיינ רעד נופ עיציזָאּפ עלעיּפיצנירּפ יד גריזילאנא ראפ טנורג א םלא
 ;עילעפ ייוװצ םדָארלעסקא 'כ מעד נעמענ ,קעפַאסילב ,נעמ פראד "ארקפיא,

 :טרעװ עטּבילאב מיא נופ ייר רעצנאג א גופ טייטאּב נטערקנַאק מעד * .נעגָאט

 טציא כיז נפראד רימ גוא *"רעכעה נזיוואב כעפריפסיוא גיוש רימ נבָאה בעל

 ;נײרא ,טייטאּב נטערקנַאק גקיזָאד םעד נופ ביז גריהארטסבא וצ נעדאטס

 "םייהרעדגימ, יד געגנגווצעג טָאה רעכלעוו ,גנאגנעקנאהעג םענעי ניא נעגנירד

 געמוק ײהננעלעג רעכעלנײלק רעדָא רעניילק רענעי העדָא רעד ּבילוצ)

 נטכארטאּפ ,נעגנוזָאפ ערעדנא ןיא םינ עכלעװ וצ םינ גוא ,יד וצ עקפ אד

 רעײז נופ קיגנעהּפָאמוא געגנוזָאק עקיזָאר יד גופ טייטאּב נלעיּפיצנירּפ מעד

 גרעטנוא טציא נבעל ריס ."עיצאטּפָאָאק,, נֹופ קיגנעהּפָאמוא ,גנומאטשּפָא

 דָארלעקקא 'כ מעד עכַאנאה א גכַאמ עשמ ;ךימָאל :טיײקיבינכָאנ גנופ נכייצ

 .עירָאעפ נייז ?נעמענ טסנרע, רימָאל נוא

 ןיא ('ארקסיא; רעד נופ 87 רעמונ) םיזעטצשנורג סדָארלעפקא 'כ מעד
 ײװצ כיז ניא גנרָאבראפ גָא בײהנָא גופ טָאה גנוגעוװאב רעזדנוא , זא ,רעד

 2עֶג טינ טָאה םזינַאנאטנא רעקיטײזנגעק סעמעװ - ,נצנעדנעט  עכעלצעזנגעק

 מימ ?עלארַאּפ ביז געלניּפשּפָא םינ ריא פא גוא כיז נעלקיווטנא םינ טנעק

 עשיראטעלָארּפ סָאד זיא ?עיּפיצנירּפע כעלמענ ."גנולקיוושנא רענעגײא רעד

 -עקידוװעריימ רעד אֹּכ יװ ,עּבלעז סָאד (דנאלסור גיא) גנונעוואּב רעד גופ ליצ

 ;רעטעברא יד פא גנוקריוופוא יד טייג זדנוא אב רעבָא .?עיטארקָאמעדלאיצַאס

 דאצימ -- "טנעמעלע גלאיצַאס יז ראפ נדמערפ א דאצימ,, סיורא גסאמ

 :אטנא נא דָארלעסקא 'כ טריטאטסגָאק ,ָאזלא ,צנעגיקעטניא רעלאקידאר רעד

 :צנעדנעמ עשיטנעגילעטניא:לַאקידאר נוא עשיראטעלָארּפ יד גשיווצ םזינָאג

 | .ייטראּפ רעזדנוא ניא
 גט צנעטסיזקע יד .טכערעג טגנידאּבמוא דָארלעסקא '2 זיא מעד גיא

 רעשיטאהקָאמעדלאיצַאס רעשיסוד רעד ניא ןזיולּב טינ גוא) מזינָאגאטנא אזא
 :כעלטיא גוא נעמעלא .רעמ כָאנ .קעפָאק נדעי רעסיוא זיא (גיילא ייטראּפ

 :יידאב א ניא סרעלקרעד מזינַאגאטנא רעקיזָאד רעד עקאט זא ,טסנוװאּב זיא

 םא עיטארקָאמעדלאיצַאס רעקיפניה רעד גופ גנולײטעצ ענעי סָאמ רעקידנמ

 ,"רָאו ווווצ ראפ "ארקסיא בוּבלמאז נוא נוורא נענווז נענַאטעולעפ עקיזָאד וד *

 | .(1908 .בוס) עקידרעמייװ יד נוא 1292 ..ז ,11 .מ
 רָאפנעמאזוצ נפא פמאק םוצ כוזו טוצאב "םוומאב רעטערקנָאק , רעקי זָאד רעד 55

 סָאו ,נערטנעצ יד נופ לעטשנעמאווצ נכעלנעורעפ םעד רעביא רָאפנעמאווצ נכָאנ גוא

 .נפרַאװעגסוורא עבאגסיוא רעקוטציא רעד נוא זוא גנובוורשאב נייז

 54 . ' { גינעל
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 ;םינוטרָאּפָא נא נוא (עלאפקָאדָאטרָא סָאװ עּבלעז סםָאד) ערעגָאיצוילָאװער א

 טָאה עכלעוו ,(עשיטסימרָאפער ,עשיטסילאירעטסיגימ ,עשיטסינָאיזיװער) עשימ
 רעזדנוא נופ רָאי נעצ עטצעל יד ראפ דנאלסור ניא טקעלּפטנא םוקלופ כיז

 צנעדנעט עשיראטעלָארּפ יד עקפאד זא ,טסּוװאּב כיוא זיא נעמעלא .גנוגעוואּב
 :שיטַארקָאמעה יד גוא ,עלאסקָאדָאטרָא יד סיוא םקירה גנוגעואב רעד נופ

 ..עיטאהקָאמעדלאיצַאס עשיטסינוטרַאּפָא יד --- עשיטנעגילעטניא |

 מּביה ,טקאפ נטסגוואּב גיימעגלא נקיזָאד מעד וצ טראה קידנעיגוצ רעבָא

 גט סע? ק מעד טינ טכאמ הע .קידוצ כיז טקור קידוועקערש נָא דָארלעסקא 'כ

 ;טנא גנוליטעצ ענעזיװעגנָא יד כיז טָאה יוזאיוו ,נריזיקאנאוצכרוד וו 1 ר ּפ

 לאלכיב עיטארקָאמעדלאיצַאס רעשיסור רעד גופ עטכישעג רעד ניא טקעלּפ

 'ב רעד טביירש נביירש מאגאה --- ,טארפיב רָאפנעמאזוצ רעזדנוא פא נוא

 רעד נופ עיצקאדער עצנאג יד יװ !רָאפנעמאזוצ םעד גגעוו עקאט דָארלעטקא
 :ָארּפ יד ראפ קערש:טיוט סיורא דָארלעסקא 'כ טזײװ ,"ארקסיא , רעינ)

 א נּבױא זיא סָאװ ,מעד מעלא כָאנ .רָאפנעמאזוצ נקיזָאד מעד נופ נלָאקָאט
 ,ײרעקיטערָאעט, א דאצימ רעּבָא ,נרעדנּוװ םינ זדנוא סָאד .פראד ,גּבעגעגרעּב

 :עֹויאּב רעזדנוא גיא נצנעדנעט ענעדיישראפ סיוא טשרעמיולק טשרָאפ רעּכלעוװ
 .םע מ ע גראם גבָאה עריומ נפ לאפ רעלעניגירָא גַא סָאד ןיא ,גנוג

 נוא נטסײג םעד ,רענייז טפַאשנגיא רעקיזָאד רעד בילוצ ,כיז גופ םקורענּפָא

 'ב טכוז ,גנוגעװאב רעזדנוא נופ גצנעדנעט יד גנעװ לאירעטאמ גטסיונעג

 כָאד טָאה טא, .געיירעמיורפ עמעגעגנָא גופ טיּבעג ניא גנוטער א דארלעסקא

 :יפ גשירארעטיל א נבעגעג מזיסקראמ:בלאה רעדָא םזיסקראמ  רעלאנעל רעד -
 יד עטכישעג יד לָאז םָאװהאפ --- ,רֶע טנָאז --- ,גפארעביל ערעזדנוא רער
 יא טימ עיטארקָאמעד עזאושזרוּב ערענָאיצוילָאװער יד גגרָאזאּב .טינ נרעפיטש
 . עב "?םזיסקראמ נרענָאיצוילַאװער ,נלאסקָאדָאטרָא םענופ ?וש רעד נופ רעריפ
 ,דָארלעפקא 'כ גראפ מענעגנָא ןיא סָאװ ,יירעמיורש רעקיזָאר רעד וצ עײגענ

 ;ראפ ,נפיטש וצ כיז טפערט עטכישעג רעד ּביוא זא ,נגָאז ןיולּב רימ גענעק

 רעװ ,ספעד אב נעײרעפיששגנעקנאדעג נײק טינ סָאד טרעפטנע
 ;בלאוו םענופ"רעריפ םענופ נעװ :עטכישעג עקיזָאד .יד גריזיפאנא כיז טמענ'ס

 -עג גּבָאה עכלעװ ,נשטנעמ ןזיא ,לארעביל רעד טקוקעגסיורא טָאה מזיסקראמ

 נטיראפ כיז נּבָאה ,"גצנעדנעט ,ענייז גריּפשוצכָאנ (גע נאטש ר אפ גוא) טיָאװ

 רעקילדנעצ םא רָאנ ,עטיכשעגנ רעד נופ נעיירעפישש עכעלנעמ יד פא טינ

 םעד גופ קינָאל רעד גופ נוא עיגָאלָאכיסּפ רעד נופ גרעטסומ רעטרעדנוה נוא

 :ױיפ רעשירארעטיל רעצנאג גײז נופ גטייקרעדנוזאּב ענעי פא ,רעריפ נקיזָאד

 רעד ניא מזיסקראמ םמענופ גנולניּפשּפָא נא נזיוועגסיורא נּבָאה עכלעוו ,עימָאנַא !

 :נֲעג ביז טָאה רעכלעװ ,רָארלעסקא 'כ ּביוא רעֶּבָא .רוטארעטיל רעזאושזרוב
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 עטיראטעלַארּפ .גא  ערענַאיצילַאװער:נײמעגקא, יד גריזילאנַאוצכרוד געמ

 ,טינרָאג טימ גענאטשראפ טינ טָאה ,?גנונעוואּב רעזדגוא ניא גצנעדנעמ

 גא גזייװרעד וצ טינרָאג טימ טוילָאסּבאש עקאפ רעּבָא

 גמסאהראפ םיא רַאפ םעד גופ רעיײטשרָאפ עכלעזא גוא עכלעזא אב גזיײװאב
 :רעד רע טָאה ,נצנעדנעפ עטמיטשאב ײטראּפ רעד נופ ?גילפ גלאסקָאדָאטרָא

 טוײװ .נישמערָא גנכעלרעייפ א נבעגעגסיורא ניילא ביז זיולּב טימ

 ןצ טּבילב סע ביוא ,נטפעשעג סהָארלעסקא 'כ נענייז טכעלש רָאג ניוש ,סיוא

 !עטכישעג רעד גופ געיירעפישש עכעלנעמ פא זיולּב ביז נפוראפ
 --- "ףעגיבַאקאי, יד טימ --- טנעמוגרא רעטייווצ סהָארלעסקא 'כ מעד

 .אבמוא םינ מאטסאנימ ןיא רָארלעסקא 'ב מער .קידנרעלאּב רעמ כָאנ ןיא

 -:עגָאיצוילָאװער א פא עיטארקָאמעדלַאיצָאפ עקישנייה יד נלײט סָאד זא ,טסּוװ
 ,רנאלסור גיא זיולּב םינ גוא ,גנאל גיוש טָאה רעשיטסינוטרָאּפָא נא נוא רעד

 רעד נופ עכָאּפע רעד נופ סעינַאלאנא עשירָאטסיהש וצ טייהנגעלעג א נּבעגעג

 ,באטסאנימ ,ןיא דָארלעסקא '2 .מעד .?עיצוילֶאװער רעשיזיוצנארפ רעסיורג

 רעקיטנײה רעד נופנטסידנָארישז יד ןא ,טסּוװאּבמוא פינ סיװעג

 וי טימ קידנעטש נוא מוטעמוא ביז גצונאב עיט אר קָא מע דל איצָא ס
 קיטסירעטקאראכ רעד ראפ .וװ .א ,א "םזיקנאקב, ,ימזיניּבַאקאי גענימרעט

 עדיומ סדָארלעסקא 'כ םעד גכאמכָאנ טינ רימָאל ןיא .רעננעק ערעײז גופ
 רעזדנוא נופ גלָאקָאצפָארּפ יד פא נּבעג קוק א רימָאל גוא סעמע נראפ נּבָאה

 נא גריזילאנא ראפ .לאירעטאמ גייק ָאטינ ייז גיא ןיא יצ ;ךָאפנעמאזוצ

 סָאװ ,וסעינָאלאגא יד נוא ,נמכארטאּב רימ סָאװ ,נצנעדנעפ יד נרילָארשנָאק
 ,גריזיקאנא רימ

 .אזוצ:ייטראפ נפא םארג :ָארּפ רעד נגעוװו טיירטש רעד .ל?יּפשייב רעטשרע
 (ווָאניטראמ 'ב נמימ "מיקסאמ מוק?ופ,, ןיא רעכלעוו) ווָאמיקא 'כ .רָאּפנעמ
 דושאטקיד גגעוו) טכאמ עשיטילָאּפ יד גרעבָארעד גנגעװ צאזבא רעד, :טעדלעמ
 .ָאס ערעדנא עלא טימ כיילנראפ גיא ,נעמוקאב טָאה (טאיראטעלָארּפ מענופ

 טשטיײיטעגסיוא נַאק רע ןא ,עיצקאדער אזא ,געמארגָארּפ עשיטארקָאמעדלאוצ
 ,געניז מעד ניא גרָאװעג טשטייטעגסיוא עקאט גװָאנאכעלּפ גופ זיא גוא גרעוו

 סא גקורּפָא נפראה פעו עיצאזינאגרָא רעד גופ רעריפנָא יד נופ עילָאר יד ןא
 ומ עטשרע יד גרעדנוזּפָא נוא ,גָא םריפ יז גכלעװ טימ ,סאלק םעד קירוצ
 :;עד ןיא גבאנפוא עשיטילַאּפ ערעזדנוא נופ גנורילןמרָאפ יד גוא .נטיײװצ מעד
 ,(.טָארּפ יד נופ 124 .{} ?"אילָאװ איאנדָאראנ , רעד אב יו ,אזא טקנוּפ רעּביר

 ;פוא ,סעצװַארקסיא ערעדנא נוא וָאנַאכעלּפ 'כ נרעדיוורעד ווָאמ יקיא 'כ מעד
 -עד זא ,דָארלעסקא 'כ םינ טגיפעג יצ .מזינוטרָאּפָא נייז םיא קידגפראוו
 יד גיא טינ גנוא טײקכע"קריװ רעד גיא) זדנוא טזייוואב טיירפש רעקיזָאד
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 יד נשיווצ מזינָאגַאטנא מעד (עמכישעג רעד נופ נעיירעפיטש עטשרעמיולק

 יא גטסידנָא ריש ז עקיטנײיה יד נא רעניבָאקאי עקיטנײה

 :עגנָא רָארלעסקא 'כ טָאה ראפרעד טינ יצ נוא ?עיטארקָאמעדלאיצַאס רעד

 ;עפ יר רעביא) נלאפעגניירא זיא רע ?ײװ ,רעניבָאקאי גגעװ גדייר וצ נביוה

 נפסירנָאר יש ז יד גופ עינאּפמָאק רעד גיא (נעגנאגאּב זיא רע סָאװ ,נרעל

 : ?עיטארקָאמעדלאיצַאס רעד גופ

 ,םנרע, נא גגעוו עגארפ יד פוא טבייה יקסוװָאדאסַאּפ 'ב ,ליּפשיב רעטייווצ

 נצוילָאסּבא , מעד גגעוו "ענארפשפנורג , רעד ניא "טייהנדיישראפ; ;ננוניימ רעט |

 גװָאנאכעלּפ טימ נעמאזוצ .(169 .ז) "נּפיצנירּפ עשיטארקָאמעד יד נופ טרעװ

 :ופ רעדָא "רעטנעצ , םעגופ סהעדיפ יד .טרעװ גשוילָאסּבא רעיײז רע טנקיײפ

 גלעטש (טאקּבדלָאג) סעצװָארקסיאיטנא יד נופ נוַא (ווָארָאגעי) ּפמוז םענ
 2שןרֹוב יד גכַאמכָאנ א, נװָאנאכעלּפ אב קידנעעז ,מעד נגעק גהײשטנַא ביז

 :יא םרָארלעסקא'כ עקאט זיא סָאד -- (1/0 .ז) "קיטקאט עזא
 רעד טיט עיסקָאדָאטרָא נופ גנודניבראפ רעד נגעװ ײד

 ;קא אֹּב סָאװ ,זילּב דישרעטנוא מעד טימ ,צנעדגעט רעזאושזרוב

 יז זיא נטאלּבדלָאג אּב גוא ,נטפולרעדניא יידיא עקיזָאד יד טגנעה גרָארלעפ

 'כ טינ טניפעג יצ :לָאמאכָאנ נגערפ רימ .נטַאבעד עטמיטשאב טימ גדנונראפ

 :- ע ּפ מיי ש אּב זדנוא טזייוװאּב םיירטש רעקיזָאד רעד כיוא זא ,דָארלעטקא

 :אי יד נשיװצ םמזינָאגאטנא מעה ,רָאפנעמאזוצ:ייטראּפ רעזדנוא פא ,כעכ
 יצ ?עיטארקָאמעדלאיצַאס רעקיטניה רעד גופ גטסידנָארישז יד גוא רעגיבָאק

 ;גירא ןיא רע לײװ ,רעניבָאקאי יד גגעק ראפרעד דָארלעפקא 'כ טינ שיירש

 ?גטסידנַָארישז עינאּפמַאק רעד יא גלאפעג
 .טוטַאטס םענופ 1 פארגאראּפ םעד נגעװ נטיירטש יד .?יּפשײב רעשירד

 גיא נצנעדנעט עשיראטעלָארּפ, יד ראפ נײא כיז טלעטש רעװ

 .טינ טָאה רעטעּברא רעד זא ,טנַאטאּב רעװ ,"גגוגע װאּצ רעזדנוא

 ;ראנא רעד טימ טינ טליפ רעיזאטעלָארּפ רעד זא ,עיצאזינאגרָא ראפ עריומ

 .רעד נגעק טנרָאװ רעװ ,"!כיז טריזינאגרָא  ?ומיטס םעד טצעש רע ֹוא ,עיכ

 טימ געגנורדעגכהוד בחוד גוא כרוד זיא עכלעוו ,צנעגילעטניא רעזאושזרוב

 .אר קָא מ עד? אי צָאס רעד גופ רעגיכָאקאי יד ?םזינוטרָאּפָא

 ,צנעגילעטניא עלאקידאר יד ייטראּפ רעד גיא כרוד טּפעלש רעװ נוא .עי ט

 יראה רעד ראפ ,םיריכעי ראפ ,נטסיזאנמיג ,נרָאסעפָארּפ יד ראפ טגרָאז רעו

 .:טימ געמאווצ רָארלעסקא טסידנָארישז רעד ?טנגוי רעלאק
 .רעּציל טסידנָארישז)

 א רעשלאפ רעד נגעק רָארפעסקא 'כ רעּבָא כיז טקידייטראפ טקישעגמוא

 רעזדנוא פא גרָאװעג טײרּפשראפ נפָא ןיא עכלעוו ,"מזינושרָאּפָא ניא גנוקידלוש
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 רעד גומ גנויירפאב , עפורג רעד גופ טייהרעמ רעה גנעק רָאפנעמאזוצ:ײטרַאּפ

 טימ גנוקידלושאב יד טקיטעטשאב רע ןא ,יוזא כיז טקידייטראפ רע !י'יטעברא

 .ָאקאי גנעװ עידָאלעמ עשינייטשנרעּב ענעשָארדעגסױא יד געגניזרעּביא גייז
 :וראה רעד גופ טייקכעלרעפעג רעד גנעוװ טיירש רע { דנא .א מזיקנאלּב ,מזיניּב
 2רַאּפ נפא םעדער ענעגײא ענייז געיירשראפ וצ יידעק ,צנעגילעטגיאל רעלאק
 .צנעגנילעטניא רעקיזָאד רעד ראפ גרָאז טימ נעמעטָא סָאװ ,רָאפנעמאזוצ:ייט

 עקיוָאדידסיױא טינ גקירד ,מ זינוט ר ָא פ ָא צוכא ,טשינרָאג טוילָאטּבא

 ;טוא ןיא סָאװ ,רעניבָאקאי א .וז .א .א מזיגיבָאקאי :"כעלטרעוװו עכעלקערש ,
 ,פאיראטעֿפַארּפ םענפ עיצאזינאגר ָא רעד טימ  גדנוּבראפ כעלסײרעצ
 א עקאמ ןיא סָאד טִא ,גסערעטניא;נכאלק ענייז  געמונאּב .טָאה סָאװ
 ,טסידנַארשו א טארקָאמעד?איצָאפס רערעגָאיצוילַאװער

 -עד ךאפ עריומ טָאה רעכלעוו ,נטסיזאגמיג ,גרָאקעפָארּפ כָאנ טקגעב רעכלעוו

 ףרעוװ גטוילַאסּבא םעד כָאנ טצכעל רעכלעװ ,טאיראטעלָארּפ םענופ רוטאשקיד
 .ט סיגוט רָא ּפָא נא עקאט יא סָאד טָא ,נעגנורעדָאפ עשיטארקָאמעד יד נו
 ראפעג יד געז טייצ רעקיטניה ניא כָאנ גענעק גשסינוטרָאּפָא זיולב  עקאט .

 כעד נחעלעמשראפ גנעוו קנאדעג רעד געװ ,םעיצאזינאגרַא עשירערעוושראפ ניא
 ;רָאװעג טנקײלעגּפָא לָאמ .רעטנזיוט זיא גנורעוושראפ א ןיב םמאק נשיטילָאּפ
 גרָאװעג טּפוטשעגסיורא גנאק גוא טגקיילעגּפא זיא רע ,רוטארעטיל רער ניא
 ;ינאנסא רעשיטילָאּפ רעד גופ טייקישכיוװ עקאנידדאק יד געװ ,נבעל נכרוד
 רָאסעי רעלאער רעד .געלּביא םוצ זיִּב טיײקעצ נוא טרעלקעגפוא זיא עיצאמ
 רענע רעדָא רעד פינ ןיא מזיקנאלּב ראפ ,יירערעוושראפ ראפ קערש רעד נופ
 יוװ) גנונעוואּב רעשישקארּפ רעד גיא טקעלּפטנא ביז טָאה רעכלעװ ,כירטש
 א ,(עינאּפמָאק גוא ניטשנרעב נזייװרעד ֹוצ ןָאלטכורפ גוא גנאל כיז טימאּב
 בײז סָאװ ,שנעגילעטניא גזאושזרוּב א נופ סענָארכאּפ עשיטסידנָארישז יד
 :ָאמעדלאיצָאס עקיטנייה יד נשיװצ כרוד טּפָא יוזא כיז טסייר עינָאלַָאכיספ
 רעד גופ נשינעששעווק עקיזָאד יד יװ ,כאז ערעשימָאק ניק ָאטינ זיא .גטארקי
 םייצ רעקירעהעג רעד ניא זיא סָאװ) ט ר ָא וו יי ג א גגָאז וצ "ארקסיאס רעײג
 רעד גנ90 גנונערָאװ א נופ םרָאפ רעד גיא (לָאמ רעטרעדנוח גרָאװעג טגָאזעג
 ;וא רע:40 יד נופ רערעוושראפ גרעגָאיצוילָאװער עשיזיוצנארפ יד נופ קיטקאט
 ;םטיא; רעמונ נטסשנעָאנ מעד גיא ,(?קיפראטייל .,02 רעמונ)'** גרָאי ר0
 ןדנוא עיטארקָאמעדלאיצַאס רעקישנייה רעד גופ גטסידנָארישז יד נלעװ "ארק
 רעקיצרעפ יד נופ רערעוושראפ עשיזיוצנארפ עּפורג) אזא נזייוװאּב מאטסאנימ

 .עברא יד גיא עיצאטינא רעשימילָאּפ גופ גנוטיידאּב יד עכלעװ ראפ ,גרָאי
 .?םוא רעד גופ דָאסעי סלא ,געגנופייצ:רעטעּברא גופ גנוטיידאּב יר ,נסאמ? רעמ
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 רעטנרעלעגסיוא גנאפ א גייז לָאז ,יטראּפ רעד דאצימ סאטק גפא גנוקריוװ

 | ,ןיּבפעלא רעטרעזאכעגנייא גוא
 עײנ גופ נעזסיוא מעד רעטנוא "ארקסיא, רעײנ רעד נופ גנובערטש יד

 רעבָא ןיא ןייבפעלא מעד נעײקרעביא נוא ערוויא עטלא נרעזאכ וצ רעטרעוו

 רענעי גופ םאטלוזער רעכעלדימראפמוא נא רָאנ ,טיקילעפוצ ניק טינ ראג

 סָאװ ,וָאטראמ גוא דָארלעסקא נגָארקעגנײרא כיז גּבָאה סע רעכלעוו גיא ,ענאל

 יד ,ײטרַאּפ רעזדנוא נופ לגילפ נשיטסינוטרָאּפָא םעניא גלַאפעגניירא געגײז

 ,גזארפ עשיטסינוטרַאּפָא נרעזאכוצרעּביא סיוא טמוק סע .טעטכילפראפ עגאֿפ

 ;ךאפ רעט ײ װ רעד ניא ײדעק ,קירוצ כיז נקֹור ו צ| םיוא טמוק םע -

 ןגרעפטנעראפ ןיא טינ עכלעװא שטָאכ געניפעג גוורּפ וצ סיהנעננאנ

 ענופ גרעװ טקידיימראפ םינ גָאק עכלעװ ,עיציזַאּפ רענעגייא רעד ראפ

 עגנולײט גוא געגנוריטאש יד נופ נוא פמאק:רָאפנעמאזוצ םענופ טקנופדנאטש

 רעד וצ .רָאפנעמאזוצ נפא טעדליּבעגסיױא כיז נּבָאה סָאװ ,ייטראּפ רעד גופ

 :?עסקא 'כ טינ םזיקנאלב גוא א .מזיכובאל כעיוקימ טייקיניזפיט רעשיװָאמיקא

 2ָאקע , יד ןיולב טינ ןא ,מער כעיוקימ ,עשוװָאמיקא ביוא ,נשינעצפיז וצ דָאר

 ביז ןּבָאה ,"קיטיײזנייא, נעװעג נעגייז ?רעקיטילָאּפ, יד כיוא רָאנ ,"נטסימָאנ

 :יקכ עקידעצילעמכיוה יד קידנענעייק .וואא .ו.אא "גסיירטימ טזָאלעג , ?יפוצ

 מרידנעטערּפ עכלעװ ,"ארקסיא , רעינ רעד ניא עמעט רעקיזָאד רעד ףא סער

 :נסירעגטימ גנוא גטײקיטײזנײא עלא יד נופ רעכעה טייטש יז זא ,קידעוויײג

 נרעה גװ ?רעדקיּב ייז נלָאמ געמעוװ נופ :גנורעדנוווראפ טימ ביז ושסנערפ ,נטײק

 :לאיצָאס עשיסור יד גלייט סָאד זא ,טינ סייוו עשז:רעװ ?נכערּפשעג עכלעזא ייז

 טבעלענּפָא גנאל ניוש טָאה רעקיטילַאּפ נוא גטסימָאנָאקע םא נטארקַאמעד

 :יטראּפ נראפ ייווצ רעדָא רָאי א ראפ "ארקסיא) יד רעביא פקוק ?טײצ נייז

 טרעוו "מזימָאנָאקע , גנעק םמאק ,!עד ןא ,נעזרעד פעװ ריא נוא ,רָאפנעמאזוצ

 ,וא ,נעזרעד טעװ ריא ,רָאי 1002 מעניא כָאנ םוא נצנאגניא טרעה נוא ?יטש

 גָאקע מענופ נמייצ יד, גגעוו נעמ טרער (48 רעמונ) 1008 לוי ניא ,?שָאמעל

 םזימָאנָאקע םעד טלאה עמ ,"עטּבעלעגרעּביא קיטליגרנע, גגעוו יװ ,"מזימָאנ

 ;אֹּב רעקיטילָאּפ יד נופ נשינעּפאכרעּביא:סָאמ יד ,"נּבָארנאּב קיטליגדנע , ראפ

 כיז טרעק עשז סָאװראפ זיא .מזיוואטא .גכעלרעּפמײשאב א יװ גע: טכארט

 :אב:ליטליגדנע רעקיזָאד רעד וצ "ארקסיא , רעד גופ עיצקאדער עײנ יד טוא

 גגעק טפמעקעג רָאפנעמאזוצ גפא רימ נבָאה עשז:ניוש ?גנולייטעצ רענעבָארג

 קירוצ רָאי ײװצ טימ נכאמ ננעלפ יז סָאװ ,גרעלעפ ענעי ראפ סוָאמוקאה יד

 רימ נטלָאװ ,טלדנאהעג יוזא גטלָאװ רימ געװ ?ײָאלעיד עיעשטָאכאר,

 2עג גבָאה רימ ןא ,סײװ רעכעלטיא רעבָא .נטָאידיא ענעכָארּפשעגסױא טעג

 ?געמאזוצ נפא סווָאמיקא יד נגעק טפמעקעג נבָאה רימ זא ,יוזא טינ טלדנאה
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 :אר) רעד נופ גרעלעפ ענענ ָּארגאּב-קיטלינדנע ,עטלא עדעײז ראפ םינ רָא

 טכאמעג גבָאה ײז סָאװ ,נרעל עעפ עײנ ענעי ראפ רָאנ ,"ָאלעיד עיעשמַאב

 מינ רָאפנעמאזוצ נפא געגנומיטשּפָא ערעײז גיא גוא םעריקכ ערעײז גיא

 עיציזָאּפ רעיײז טיול רָאנ ,"ָאלעיד עיעשטָאּבאה, ניא סעיציזָאּפ ערעייז טול
 .נעגײז גנרעלעפ עכלעװ ,מעד ננעוו טלייטרועג רימ נבָאה רָאפנעמאזוצ נפא

 יד סיורא נפור נוא כָאנ גּבעל עכלעוו גתא נרָאװעג טּבעלענסיױא כעלקריוו
 ;קע םינ גיוש טָאה רָאפנעמאזוצ םענופ טייצ רעד וצ .נטיירטש גיא טייקיטיינ
 הע רעבָא ,רעקיטילָאּפ נוא נטסימָאנָאקע םא גנוליטעצ עטלא יד טריטסיז

 עשיטסינוטרָאּפָא עקיטראנדישראפ נריטסיזקע וצ טצעזעגרַאפ כָאנ גבָאה

 ?םִא יד ניא ננא נטאבעד יד גיא פקירדענסיוא כיז נבַאה עכלעװ ,נצנעדנעט

 א ֹוצ טכארּבעג פָאסלָאקּפָאס נּבָאה עכלעוו נוא גנארפ ייר א גיא נעגנומימש

 רעד ,"טייחרעדנימ,, א נוא "פייהרעמ, א םא ייטראפ רעד נופ גנולייטעצ רעינ

 "ץהקסיא; רעד נופ עיצקאדער עײנ יד סָאװ ,מעד גיא ןיא כָאט רעצנאנ

 גנודגיבראפ יד נשוטראפ וצ ,סעּביס עכעלדנעטשראפ טכייל ּבילוצ ,טּבערטש

 /ףנוא גיא מזינוטרָאּפָא נקיט גײ ה נטימ גנוליטעצ רעײנ רעקיזָאד רעד נופ

 רעד נופ קירוצ כיז נקור וצ נעגנּוװצעג רעּבירעד זיא יז סָאװ גוא ,ייטראּפ רעזד

 עשיטילַאּפ יד נרעלקרעד נעגעק טינ סָאד .רעטלא רעד ןצ גנולייטעצ רעײנ

 םייקיּביגכָאנ ּבילוצ שטנגװ רעד רעדָא) גנולייטעצ רעינ רעד נופ גנומאטשּפָא

 ;עלאמ טגניװצ (גנומאטשּפָא רעקיזָאד רעד םא * רעיילש א גפראוווצפורא
 בא נעמעלא .גנלייפעצ רעטלא רעטּבעלענּפָא גנאפ א כעיוקימ ניײז עריײג

 סָאד טגיל גנלײטעצ רעײנ רעד נופ טנורג גיא זא ,טנאקאּב ןיא נכעלטיא

 ;פ נציױהעגנָא כיז ֿפָאה סָאװ ,נגארפ-ריזינאגר ָא ניא כיז נייגרעדנאנאפ

 רעד נופ 88 רעמונ םענוא ?וימָאנָאקעה םעד גגעװ לקיטרא סוזָאנאכעלּפ עז *

 ,טנווש סע יוװ ,כיז טָאה לקיטרא נקיזָאד מעד נופ לּפעקרעטנוא מענוא ."ארקסוא

 מעד בעווקומ לָאק נפא נעקנאדעגמ טָאטשנָא .רעלעפ-קורד רענוולק א טעוונאגעגנוורא

 םעיוקומ, :נענעוול ,בעלניישראוו ,נעמ פראד ,"ווטראפ רעד נופ רָאפנעמאזווצ גטיוווצ

 -פָאָאק רעד כעווקימ, ,רעשפע ,רערָא ;"7 עגול רעד נופ רָאפנעמאזוצ מעד

 נוא טייקוביגכַאנ ,נעגנוגנודאב עסווועג אב ,צאלפמא נענויז'ס לפיו פא "עי צא ט

 נופ טינ ,נשווומראּפ נופ) ראבזָאלרעד טינ זוא לופווזא פא ,סעוזנעטערפ עכעלנעזרעט

 -ראפ וד פוא קראמש נגער סָאװ ,נגארפ נשימפיונוצ (טקנופדנאמש ,נקודלסעבעלאב

 ,:רָארלעסקא נוא .נװַאמראמ נופ רעלעפ םעוונ םעד גגעוװ עגארפ וד נטווּבראפ ,ווט

 רעד טימ --- ,םוינוטרָאּפָא ןצ עיטקָאדָאטרָא נופ געווערעק גבווהעגנָא גבָאה סָאװ

 טרעוו רעכלעװ) סווָאמיקא נוא סווָאנטראמ יד נופ רעלעפ נטלא םעד נגעוו עגארפ

 רעשפע נעניוז סָאװ ,("ארקסיא, רעוונ רעד צוכא ,טנַאמרעד טינ םעניוק נופ טציא

 ?רָאּפָא נופ נָאמ עווערעק א קיטקאט נופ נוא םארגָארּפ גופ :גארפ לופ נוא טוורג טנווח

 'ו .עיסקַאדָאמרָא וצ םזינומ
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 .אטס מענופ 1 םארנאראּפ) עיצאזינאגרָא גופ גּפיצעירּפ יד נגעװ םיירטש םענ
 נסאּפ טלָאװ עכלעװ ,"קיטקארּפ, רעד םימ טקידנעראפ כיז טָאה נוא (טוט -

 נוא נטסימָאנָאקע םא גנולייט רעטלא רעד נופ דָאסעי ניא .גטסיכראנא ראפ

 עשיט קאט ןיא רעקירעד כיז גייגרעדנאנאפי סָאר נגעלעג ןיא רעקיטילַאּפ |
 ,נגארפ

 עקיטנייה כעֿפקריװ | ,עמריצילֿפמָאק רעמ יר גופ גטערטּפָא עקיזָאד סָאד = -
 גנאפ / נענייז עכלעװ ,ננארפ וצ נּבעל;ײפראּפ םענופ נגארפ עקידנענערּב גוא

 וצ "ארקסיא , עיינ יד ביז טימאּב ,נּבָארגעגסױא כעלשסניק גרעוװ גוא טזײלעג

 ::א גפורנָא טינ נָאק עמ עכלעװ ,טײקיניופיט. רעשימָאק א טימ גרעפשנעראפ

 :עַּביירש עלא ברוד שייג טנאה רעטכייל .םרָארלעסקא 'כ נופ .מזיקע יװ שרער

 -עפיפ רענעי םעדָאפ רעמיור א יװ כרוד ?"ארקסיא, רעיינ רעד נופ געייר

 טאהגָארּפ זא ,מרָאפ יד רעדייא רעקיטכיװ זיא םלאהניא רעד זא ,ייקנאדעג,
 טײקיייפנּבעל ידע זא ,עיצאזינאנרָא רעדייא ,רעקיפכיװ נענייז קיטקאט גוא
 :אב רעד גוא מענראפ םעד לענָאיצרָאּפָארּפ ?קעריד זיא עיצאזינאגרָא רעד גופ

 ,"?גוגעוואּב רעד גיא ננָארטנײרא סעװ יז נכלעוו ,טלאהניא םענעי נופ גנוטייד

 ;אק גייק טינ זיא ,"םטגגונגאּבטסּבלעז א סָאװטע, סינ ןיא מזילארטנעצ זא
 י,קריװ זיא מארגָארּפ יד !נסעמע עסיווג ,עמיט .וטא.א  ,ו.א.8 עלונס א עייש

 ;אזינאגרא רעד ראפ רעקיטכיװ קיטקאט יד ,קישקאט רעד ראפ רעקיטכיװ כעל
 -עקיטכיװ זיא עיגָאלָאמימע ,עיגָאלַאמיטע ראפ רעקיטכיװ ןיא זייּבפעלא ,עיצ |

 בגענייז עכלעװ ,נשטנעמ נגעװ נגָאז געמ לָאז סָאװ רעּבָא --- סיסקאטניס ראפ

 ?וראַּב נוא כיז גופ טציא :זָאלּב גוא סיסקאטניס ניא נעמאזקע נפא נלאפעגברוד

 ?סאלק נטשרעטנוא םעניא רָאי גרעדנא נפא גבילבעג גענייז יײז זא ,כיז געמ
 ,ןייצאזינאגרָא נופ נגארפ עלעיּפיצנירּפ יד גנעו טקנעדעג טָאה דָארלעסקא יב

 עיצאזינאנרָא רעד יא טלדנאהעג סָאה נֹוא ,(8 1) טסינוטרָאּפָא נא יװ
 טפיטראפ רעטציא גוא -- ,(עגיל רעד גופ רָאפנעמאזוצ רעד) טסיכראנא נא יװ |
 זיא סָאװ ,כעלטנגיא !נירג נענייז גביורטנייװ יד :עישארקָאמטעדלאיצַאס יד רע

 :נעצ סניוזא זיא סָאװ ;מרָאפ א זיולּב כָאד ןיא סָאד ?עיצאזינאגרָא םניוזא

 :קאטניס סניזא ןיא סָאװ ;עיימאק ניק טינ כָאד זיא סָאד ?מזילארמ

 יא סָאד ,עיגָאלָאמיטע רעדײא ,קיטכיװ רעקינײװ כָאד זיא סָאד ?םיס
 'ב טעװ יצ , ...עיגָאלָאמיטע נופ נטנעמעלע יר נקינייראפ נופ טרָאפ א זיולּב
 :ער עײנ יד שירעגיז טגערפ--,זדנוא טימ נייז מיססאמ טינ װָארדנאסקעלא
 :מעבראסיוא טימ ןא ,ננָאז גלעװ רימ ביוא --- ,"ארקסיא רעד גופ עיצקאד

 רעד נגףלָאהענטימ רעמ כאסא רָאפנעמאזוצ רעד טָאה מאר וגָארּפײײטראּפ . יד

 :אטס מעה געמענָא גטימ רעדייא ,,טעּבדא; .ייטראפ רעד נופ גנוריזילארפנעצ |
 05 ,(עֶנַאלייּב 86 .מונ) "?געוסיוא טיג לָאז רעטצעל רעד םוקלופ יװ ,מוט
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 51 קירוצ טירט ייווצ ,סיורָאפ טָארט ֹא

 טינ געמוקאּב טעװ כורּפש רעשיּפאלק רעקיזָאד רעד זא ,נפָאה םראד עמ
 . ?טמיראב עשירָאטסיח- עטסעפ רעקינײװ גייק טיג נוא עטירב רעקינײװ גייק

 ;לאיצָאס יד זא ,םעד גגעװ עזארּפ עטמיראּב סיקסוועשטירק 'כ מעד יװ ,טייק

 עכלעזא קידנעטש כיז ראפ טעלטש ,טיײהשטנעמ יד יװ טקנוּפ ,עיטארקַאמעד
 רער נוּפ טייקיניזפיט עקיזָאד יד .נכעלקריווראפ ייז נָאק עמ סָאװ ,נּבאנפוא
 ;עמ טָאה סָאװראפ .טינש נּבלעז םעד נופ טקנוּפ כָאד זיא "ארקסיא,.רעײנ
 ;םעראּב טָאה רע סָאװ ,ראפרעד ?עזארפ סיקסוועשטירק 'ב מעד .טכאלעגסיוא
 נופ .נגארפ יד ניא גטארקָאמעדלאיצָאס לייט נסיוועג א גופ סעָאט מעד טקיט

 ;אב טימ --- ,נּבאנפוא עשיטילָאּפ קיטכיר גלעטש וצ טייקוייפמוא יד ,קיטקאט

 טסיטכעראּב יוזא םקנוּפ .עיפָאסַָאליפ ראפ נּבעגעגסיורא טרעװ סָאװ ,טעטילאנ
 :טאדקָאמעדלאיצָאס לייט נסיוועג א נופ רעלעפ מעד "ארקסיא, עיינ יד כיוא

 גופ םייקיטפאהדנאטש:מינ עשיטנענילעטניא יד ,עוצאזינאנרָא גופ גנארפ ניא

 --- ,עזארפ רעשיטסיכראנא זיב טריפרעד יז טָאה עכלעװ ,מירייוואכ עסיוועג
 רערײא רעקיטכיװ ,סָאד טסײה ,זיא מארגָארּפ יד זא ,טעשילאנאב רעד טימ
 !עלענָאיצאזינאגרָא רעדייא רעקיטכיװ נענייז גנארפ:מארנָארּפ זא ,טוטאטס רעד
 .,טימרעד ײרעמיראּב ניק פינ סָאד זיא ?מזיקע ניק טינ נעה סָאד זיא ,ונ
 ?סאלק נטשרעטנוא מעניא רָאי נטייװצ גפא נּבילּבעג נעניײז נשטנעמ סָאװ

 :רֹא רעד נופ גנוריזילארטנעצ רעד רעמ טפלעה טאהגָארּפ יד נעמענָא סָאד :

 ?ילָאנאב .עקיזָאד יד טקעמש יז יװ .שוטאטס מעד געמענָא סָאד רעדייא ,טעב

 נ?אקיראר א נופ טסײג נטימ ,עימָאסָאליפ ראפ נבעגעגסיורא טרעוו סָאװ ,טעש
 .טיטנעראקער רעזאושזרוב דעד וצ רעטנעעגנ ?יפ ןיא רעכלעוו ,טנעגילעטניװ

 טרעװ גנוריזילארטנעצ טרָאװ סָאד !מזיטארקָאמעדלאיצַאס מוצ רעדיײא ,םייג

 ;טי ס רָאג אניא גיוש גענאמשראפ עזארפ רעטמיראב רעקיזָאד רעד ניא כָאד
 םינ גענעק עזארפ רעקיזָאד רעד נופ גרָאטװא יד בױא ,נעניז נשילַאנ

 ;ײװ ,כיז גענָאמרעד שטָאכ ײז נטלָאװ ייכענ ןיא ,נעקנעד םינ גליו רעד

 נעמאוצ מארגָארּפ יד נעמענָא סָאד זא ,טקאפ נכאפנייא מענעי ,סנטּפקיב
 נופ עיצאזיקארטנעצ רעד וצ טכארבעג םינ ןיוקב טינ טָאה נטסידנוב יד טיס

 ;לאּפש נופ טיהעגנייא טינ כיוא זדנוא טָאה רָאנ ,טעּברא רעניימעגלא רעזדנוא

 א ןיא קיטקאט נופ גנארפ ניא נוא מארגָארּפ גופ גנארפ ניא טייהנייא יד .גנוצ
 :אפ רעשוייטראּפ רעד ראפ גנידאּבכ רעקידננונעג טינ כָאנ רעֹּבָא ,רעקיטיינ

 !רעניימ טָאג) טעּברא:ײטראּפ רעד נופ גנוריזילארטנעצ רעד ראפ ,גנוקינייד

 נעװ ,נטײצ עקיטנײה אּב געײקעצ וצ סיוא םמוק םע ןײּבפעלא נא ראפ סָאז

 :גייא קישייג בָאנ זיא נפצעל םעד ּבילוצ .(!טרעטנָאלּפעגּפיױנוצ כיז טָאה צלוּכ

 זיא םינ ?פיװ ןיא סָאװ ,ײטראּפ א ניא זיא עכלעװ ,עיצאזינאגרָא נופ טייפ
 נא גָא ראבקנעד טינ ?זיירק:נעילימאפ א גופ געמאה יד גופ גסקָאװעגסױרװ
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 נפראוורעטנוא כיז לָאז טייחרעדנימ יד זא ,מעד נָא ,טוטאמס נממערופעגנסיוא

 רימ גאמזלָאק .נצנאג מעד נפראוודעטנוא כיז לָאז ?יוט רעד זא ,טייהרעמ רעד
 קאט גוא מארגָארּפ גופ גנארפיטנורג יד ניא םייהנייא נייק טאהעג פינ ּבָאה

 טײקנרָאפעצ ןופ עכָאּפע נא גוא נּבעל רימ זא ,טדעדעג נּפָא רימ נּבָאה ,קיט

 ,נקיגייראפ כיז רעדייא רעירפ זא ,נדלָאמענ נפָא רימ נּבָאה ,יירעלזיירק גוא

 גדייר ֹוצ נּביֹוהעגנָא טינ עליפא רימ נבָאה ,נצענערגרעדגאגאפ כיז געמ פראד

 ;םילשסיוא טסעומשעג רָאנ ,עיצאזינאגדָא רעמאזניימענ גופ נעמרָאפ יד נגעוװ

 .גוא גשיטאמארגָארּפ גופ נגארפ (עיינ כעלקריװ םלמעד) עיינ יד גנעוו בעק
 טיפ פמאק רעקיזָאד ועד טָאה טציא .מזינוצרָאּפָא םעד גננעק םמאק נשיטקאט

 ,םיהניא עקידנגונעג א טנרָאװאּב גיוש ,גנונעקרענא רעניימענלא רעזדנוא

 ?ָאזער:ייטראּפ יד ניא .נוא מארגָארּפ:ײטראּפ רעד ניא טריפומרָאפ זיא עכלעװ
 ;וא ,טירש גקידרעטיײװ םעֶד נכאמ רימ גפראד טציא ;קיטקאט נגעוו םעיצויפי

 .נּבָאה רימ :טכאמעג מעקסעה מעניימעגלא רעזדנוא טל ,מיא גּבָאה רימ
 .עבלעװ ,עיצאזינאגרָא רעכעלטייהנייא נא נופ נע מד ַא פ יד טעּבראעגסיוא

 . ,קירוצ םא טּפעלשענּפָא טציא זדנוא טָאה עמ .כעלזיירק עלא נעמאזוצ טסיג

 .וצ קירוצ טּפעלשענּפָא ,נעמרָאפ עקיזָאד יד ט-עטשעצ טפלעה פא קידנּבָאה

 .פזירק א גלעטשמורעדיװ מוצ ,עזאהפ רעשיכראנא וצ .גנוריפוא רעשיכראגא

 גקיזָאד מעד טציא םרעפטנעראפ יעמ גוא ,עיצקאדעה:יײטראפ א טָאטשנָא

 רערײא קיטכיר גריר רעמ טפלעה ןייּבפעלא סָאװ ,טימרעד * רוצ טָארט

 | | !סיסקאטניס |
 .גויא טשיכבעג קירוצ רָאי יירד מימ טָאה עכלעוו ,מזיקע נופ עיּפָאסָאליפ יד

 נומ גנארפ וצ גנודנעװנָא רעד ניא םוא טציא טבעל ,קיטקאט גופ ננארפ יד

 עשירעגירק א, .עיצקאדער רעײנ .רעד גופ עריקכ אזא טמענ ,עיצאזינא;רָא

 רעד ניא פראד ---- וָארדנאקקעלא 'כ טנָאז --- גנוטביר עשיטארקָאמעדלאיצַאס

 טימ ביוא ,רָאנ ,פמאק גשייידיא נטימ ןיוֿפב טינ גרעו ומריפעגכרוד ייטראּפ

 זיא'סמ :ןדנוא טרעסומ עיצקאדער יד ."עיצאזינאגרָא נופ געמרַאפ .עטמיטשאּב

 ?'נאגרָא יד גוא םמאק נשִיידיא מעד נכיילגראפ עקיזָאד סָאד ,טכעלש טינ

 :ריזינאנהֶא יד גוא ,סעצָארּפ א ןיא םמאק רעשִייידיא רעד .נעמרָאפ-ריז

 פִא עקאטש ןיא יזא ,סענָאמענ םא) "נעמרָאפ ...זיולּב  גענייז נעמרָאפ

 נפראד סָאװ; ,(!נטנוא ,1 טלאּפש ,4 .ז ,עגאלייב ,56 .םונ מעניא !טקורדעג

 :טנא כיִז יד --,טלאהניא נקידנעלקיווטנא כיז .,גקידטסילפ םעד גדיילקאב

 .?געטשלופ ניוש ןיא סָאד ,"ייטראּפ רעד נופ טעברא עשיטקארּפ עקידנעלקיוו

 א גוא ,ליױק א זיִא ליוק א זא ,מעד גנעו טָאדקענא םענופ טסיײג םעניא קיד

 :ַאנרָא יד גוא ,סעצָארּפ א ןיא פמאק רעשייידיא רעד .עבמָאב א ןיא עבמָאֿב

 ,ייד !טקאהניא מער גריילקאב עכלעוו ! ,געמרָאפ זיולב , ,געגיײז געמרָאפ:ריזינ
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 נרעװ טדיילקאּב םמאק רעשיידיא רעזדנוא טעװ יצ ,םעד ניא טייג עגארפ
 זיא עכלעוו ,עיצאזינאגרָא:ײטראּפא גופ נעמרָאפ םימ ,ע ר ע כע ה געמרָאפ טימ

 טײקנרָאפעצ רעפלא רעד גופ געמרָאפ טימ רעדָא ,נעמעלא ראפ ,שירעטאניִלּבָא

 ,קירוצ םא טּפעלשענּפָא ןדנוא טָאה עמ ,יירעלזירק רעטלא רעד גופ נוא

 ,טימרעד סָאד טרעפטנעראפ עמ נֹוא ,ערעויטימירּפ וצ געמרָאפ ערעכעה נפ
 נעגײז סָאד -- נעמרָאפ יד נוא ,סעצָארּפ א ןיא פמאק רעשייידיא רעד סָאװ

 ענג יקסוועשטירק 'כ גטייצ עטלא יד ניא סָאה יוזא טקנוּפ .נעמרָאפ זיולּב

 .סעצַארּפ;קישקאט א וצ נאלפ:קיפקאט א נופ קירוצ ןדנוא טּפעלש

 +עד גגעװ "ארקסיא , רעײנ רעד נופ נזארפ עזעיצנעטערּפ עקיזָאד יד טמענ

 ננעק טלעטשעגנגעק נרעװ עכלעו ,"טאיראטעלָארּפ םענופ גנויצרעדטסּבלעז ,

 :יא םעד נעזראפ מרָאפ רעד ּבילוצ קיייפ טשרעמיולק זיא'ס רעװ ,ענעי
  עראיוװָאמיקא נײק טינ סָאד געד ןיא 196 (לקיטראטיײל ,58 .מונ) טלאה
 :ענּפָא יד טרעפשנעראפ טָאה סנייא רעמונ עדאיװָאמיקא יד ?ייווצ רעמונ

 סעגיא צנעגילעטניא עשיטאדקָאמעדלאיצַאס ?ייט גסיוועג א גופ םייקנענאטש

 טלאהניא "נפיט, מעד פא יז גפוראפ ימ נּבאנפוא שיטקאטפ נלעטש

 גניצרעדטסבלעז רעד פא כיז נפוואפ םימ ,ייפמאק נשיראטעלָארּפ) םענופ

 :ענפא יד םרעפטנעראפ ייוװצ רעמונ עדאיווָאמיקא יד .טאידאטעלָארּפ םענופ

 ניא צנענילעטניא עשיטארקָאמעדלאיצַאס ?ייט נסיוועג א נופ םייקנענאמש
 עז םעד טיפ טקנוּפ עיצאזינאנרא נופ קימקארּפ נוא עירָאעט גופ גנארפ

 ,מרָאפ א ןיולּב זיא עיצאזינאנרָא יד זא ,פורעד כיז נפוראפ גקיגיזפיט נקיּב
 :אמעלָארּפ םענופ גנויצלעדשסּבלעז רעד ניא ןיא כָאט רעצנאג רעד זא נוא

 ראפ ננוא עיצאזינאגרַא ראפ עריומ ניק טינ טָאה טאיראטעלָארּפ רעד .טאיר
 :ָארּפ רעד !רעדורב נרענעלק שעד ראפ םעגייד סָאװ ,נרעה ריא ,גילּפיצסיד
 נֹוא נרָאסעפָארּפ נרעה יד זא ,םעד ננעװ נענעגייד נעמענ טינ טעװ טאיראטעל
 ;רענא גלָאז ,עיצאזינאגרָא רעד ניא גײגניירא טינ  גליװ עכלעוו ,נטסיזאנמיג

 נטעברא ײז סָאװ ,ראפרעד עוצאזינאנחֶא רעד נופ רעדילגטימ סלא גרעװ טנעק
 :רעד טרעװ טאיראטעלַָארּפ רעד .עיצאזינאגרַא רעד נופ לָארטנָאק נרעטנוא

 םאסא רעדיײא ,רעלאקידאר ?ופ נבעל נצנאג נייז כרוד עיצאזינאגרָא וצ גגיוצ

 געמונאב זיא טינ ?פיװ טָאה רע ביוא ,טאיראטעלָאדּפ רעד .בעלטנעגילעטניא
 .עגּפָא יד נרעפשנעראפ טינ טעװ ,קיטקאט רעזדנוא גוא מארגָארּפ רעזדנוא ;

 .רעקיטביװ ןיא מרָאפ יד סָאװ ,טימרעד עיצאזינאנרָא רעד ניא טייקנענאטש

 :עט גיא עקינײ א רָאנ ,טאיראטעפָארּפ םעד טינ .טלאהניא רעד רעדייא

 םעניא גנויצרעדשסּב?7עז טלעפ יײטראּפ רעזדנא ניא נטנעגיל
 :סםאראפ גוא עניס נופ טסיײג מעניא ,נילפיצסיד גוא עיצאזינאגרָא גופ טסיײג

 םעליבער נּבײרט ײװצ רעמונ סווָאמיקא יד .עזארפ רעשיטסיכראנא וצ- גנוש



 // ּפ"ארסר רעד גא גנוטלאּפש יד גוא רָאפנעמאזוצ רעטייוצ רעד .ןש 00

 :נאנרָא וצ טייקמיירגעגוצ:טינ רעד ננעװ ענארפ רעד גיא טאיראמעלָארּפ נמא

 רעמונ סווָאמיקא יד סעליבער נבירטעג מיא פא נּבָאה'ס יו ,יוזא טקנוּפ עיצאז

 .פמאק נשיטילָאּפ םוצ טייקטיירגעגוצ:פינ רעד גנעװ עגאהפ רעד ניא  סנייא -
 טארקָאמעדלאיצַאס רעקיניזטסוװאב א גרָאװעג זיא רעכלעוו ,רעיראטעלָארּפ א

 גיא םזיקע םעד גפראווּפָא םעוװ ,דילגשימטײטרַאּפ םלא טפיפרהעד ביז טָאה גוא

 .ּפִא טָאה רע רעכלעװ טימ ,גנוטכאראפ רעקיּבלעז רעד טימ גנארפריזינאגרָא

 יי .קימקאט נופ גנארפ ניא מזיקע .מעד נפרָאװעג
 /רעײנ רעד גופא "רעקיטקארפ, ,םענופ םייקיניזפיט ירד ,בעלדנע ,טמענ

 רעשיטסילארטנעצ נוס ײדיא .ענענאטשראפ קירעהעג יז | יד , ,"ארקסיא,

 ..יֿפאהטנעצ גוא טקינייראפ עכלעוו --- ,רע טגָאז -- ,עוצאזינאגרָא:?טכאלש ,

 .גָאװער יד נופ, (גנוביירטשרעטנוא עקידנפישראפ א) יט יי קי טע ט יד טריז

 זיא'ס ּביוא ,זיולּב נּבעל םעניא טכעלקריווראפ כעלריטאנ טרעוו ,נרעגָאיצויפ

 א יװ ,עפונ עיצאזינאגרא יד ;(גולק ייס ,יײנ ייס)} "מייקיטעט אזא נאראפ

 ;עגרעטנוא) "קיט יי צ כײ 52 זיולּב נסקאווסיוא גָאק,, (!טרעה ,טרעה) "מרָאפ
 ןטימ) (עטאטיצ רעקיזָאד רעד ניא םוטעמוא יװ ,רעשווא םענופ נכָארטש

 "טלאהניא * ריא) םטעדליב עכלעוו ,טעברא רערעגָאי צוילָאװער רעד גופ סקוװ

 נופ ךֿפעה מענעי לָאמארעּבָא נוא לָאמאהעדיװ טינ סָאד טנַאמרעד יצ .(97 .מונ)

 ריא לָאז נּפעֶלׁשו :עײװעפ א קידנעעז געיירש טגעלפ רעכלעװ ,סָאּפע:קלָאפ
 ביז געניפעג טינ ײטרַאּפ רעזדנוא גיא טעװ סיוועג ?נרעהפוא טיִנ גוא גּפעלש

 - זא- ;גיימשראפ  טינו .לָאז רעכלעוו ,(כעלסיפ גָא) רעקיטקארּפ רעקיצנייא גייק

 -טײטש (עיצאזינאגרַא יד .ה .ד) טייקיטעמ רעזדנוא גופ םמרָאפ יד עקפאד
 גיורשעג יד זא ,טלאהניא םענופ ,ּפָא בעלקערש טייטש גוא ,גנאל:ננאל גיוש ּפָא

 .טפיולראפ !ייר רעד ניא ביז טלאה :ּפֶא נעייטש .סָאװ ,נשטנעמ וצ עיינעגעּב נע
 :ראפ שטָאכ טוװרּפ .סעקשונאוויא עשִיייטראּפ ראפ זיולְּב נסאּפ --- !סיורָאפ םינ

 .רעשסנעלק .רעד ָאטינ זיא'ס .ײדנוּב , נטימ ײטראּפ רעזהנוא ,לשָאמעל ,נכיילג
 .זיא ײטראפ .רעזדנוא נופ טעברא רעד גופ "טא הני א רעד) זא ,קעּפָאס
 ,"רגוב, מאב רערײא ,רעפיט גוא רעטיירב ,רעקיטיײזליפ- ,רעכייר סָאס א גָא

 רעמיירב ,מארגָארּפ ידו רעטפקיוושנא .,מענראפ רעשיטערָאעט רעד זיא רעסערג

 --ינֹאגרֶא יד פא זיולּב טינ נוא) גסאמ:רעטעּברא יד פא גנוקריוװ יד רעפיט נוא

 / -וושראפ דעזדנוא נופ טל אהנ י א רעד זא ,םעד גגעװ טינ גווש דוור בוא *

  םענוא רָאפנעמאוצ נפא (.װ .א .ַא מארגָארּפ רעד ניא) טקרעמעגנָא זיא טעברא

 זירּפ מעד רא פ זיולב .עוטארקָאמעדלאוצָאס רערעגָאוצוילָאװער רעד נופ טסווג

 נבלעז מעד טימ נוא סעצװָארקסוא-טנא עקיבלעז ּוד טימ פמאק ,פמאק נופ

 "גמ; רעזדנוא יא לָאצ רעייז טיִמ בנרינימָאד רעטערטראפ ענייז סָאװ ,ּפמוז
 2 יי = יי | יב .?טווהרעד
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 על .,עיצאפינא יד נוא עדנאגאּפָארּפ יד רעקיטייזליפ ,(רעקרעווטנאה עטריז
 םעקינדראגנאוא יד אב םעברא רעשיטילָאּפ רעד נופ קעפיוד רעד רעקידשב

 =/7 אֹּב גנונעװאב:;קל ָא פ יד רעשיטעטסעיאמ ,נשטנעמ:נסאמ יד אב נֹוא
 יד גשיװצ טייקיטעט יד רעשיגרענע .,גקיירטש עניימעגלא גוא סעיצארטסנָאמ

 ="א רעזדנוא נופ "םרָאפ, יד ?"מרטפ, יד רעּבָא .נטכיש עשיראטעלָארּפיטינ
 ,נענאטשעגּפָא ראבוָאלרעד טינ רעשידנוב רעד טימ כיײלגראפ גיא ןיא טעב

 א םיוהא טפוד סָאד ןַא ,גגיוא יד טכעטש סָאד זא ,?יפיוזא פא גענאטשענּפָא

 ,ייטראּפ נייז גופ םינָאיניא יד פא טינ טקוק'ס רעװ ,גכעלמיא אב בראפ:עשוּב ,
 רעד גופ גנוריזינאגרַא רעד גיא טייקנענאטשענּפָא יד ."ןָאנ יד קידנעּפולאק ,,

 יז גוא ,טרָא קנארק רעזדנוא זיא--טלאהגיא ריא טימ כיילגראפ ניא טעּברא
 2ליב רעד רַאֿפ גנאל ,רָאפנעמאזוצ גראפ גנאל כָאנ טרָא קנארק א נעוועג זיא

 גופ טייקיטפאהדנאטש:טינ יד נוא פייקטלקיווטנא:טינ יד .ק .ָא מע נופ גנוד

 מירט עטסנרע עקידרעפײװ נייק נכאמ וצ טייקכעלנעמ ניק טינ טיג מרָאפ רעד
 טריפ ,דנאמשליפש גבעלדנעש א םיורא טפור ,שלאהניא מער געלקיוופנא גיא
 - טרָאװ גשיווצ טייקיכערפשטנַא:טינ א ֹוצ ,סעכיוק יד גופ גנודנעוושראפ א וצ

 ---ןמיקיכערּפשפנא;טינ רעקיוָאד רעד גופ נטיקעגנָא כיז נּבָאה עלא .טאט נוא

 :ס'א) רעײנ רעד נופ "רעקיטקארּפ, יד נוא סדָארלעסקא יד נעמוק ָאד נוא
 גסקאוסיוא כעלריפאנ פראד מרָאפפ יד :עשָארד רעקיניזפיט א טימ "יארק

 | : !מלאהניא גטימ קיטייצביײלג זיולב

 רעלענָאיצאזינאגרָא .רעד ניא רעלעפ רענײלק א טגנערּב סע גיהוװ טָא

 / וצ נוא סומש א גפיטר א ם וצ נלאפניא כייא טעװ סע ּביוא ,(6 1) עגארפ

 ,:עמאזגנאלראפ טָארט מעד .עזארפ עשיטסינוטרָאּפָא יד שיפָאטָאליפ גדנירנאּב
 ;עּב טרעהעג רימ נּבָאה וויטָאמ נקיזָאד עד !נעוועמאהראפ גאזניז מעד

 / טארפ וצ עײגעטעב טציא םיא נרעה ריס ;קיטקאמ גופ) גנארפ וצ עיײגענ

 ננארפמ ע?ענַָאיצאזינאגרַָא ניא םמזיקע9 .עיצַאזינאגרָא נופ

 -עד נופ םקודָארּפ נכעלדיימראפמוא נוא נכעלריטאנ א כיז טימ רָאפ טלעטש

 רע געװ ,טסילאודיװידניא גנשיכראנ א נא נופ עיגָאלָאכיסּפ

 ערעדנוזאב זיּב ,נעגנויושנ ָא מע טסי ס א ןיּב נּבײהרעד וצ נָא טּבייה

 2נֶָא נֹומ) ענעגיא ענייז נטײהנדיישרא ננוגײימ עלעיּפיצנירּפ

 רעד נופ רָאפנעמאזוצ נפא .נעגנוכײװּפָא עשיכראנא (עקילעפוצ ,רעשפע ,בייה
 רעיינ רעה ניא ,מזיכראנא נקיזָאד מעד נופ גנאפנָא םעד געזעג רימ גּבָאה ענגיל

 .נעגנויױשנָא םעטסיס א ניא םיא נעלדנאווראפ ןצ נװּורּפ רימ נעעז "ארקסיא,

 גוש ןיא סָאװ ,קנאדענ מעד קידריווקרעמ נקיטעטשאּכ נוגרּפ עקיזָאד יד

 דיישרעשנוא נא ָאד זיא'ס זא ,רָאפנעמאזוצ:ײטראּפ נפא גרָאװעג .טגָאזעגסיױרא

 ריִז טסילש רעכלעװ ,סנעגילעטניא נזאושזרוּב א גופ גשקנופדנאטש יד נשיװצ
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 :אּב טָאה סָאװ ,רעיראטעלָארּפ א גופ גוא ,עיטארקָאמעדלאיצַאס רעד נָא נָא

 גופי ירעקיטקארּפ , רעקיּבלעז רעד ,לשָאמעל .נסערעטניא:נסאפק ענייז געמונ

 :רָאװעג גיוש רימ גענייז טייֵקיגיזפיִמ גייז םימ סָאװ ,"ארקסיא, רעײנ רעד

 א יװ, רֶאֹפ רימ כיז טלעטש ײטראּפ יד סָאװ ,ראפרעד כימ טּפָארטש ,טנאקאב

 ק"צ מענופ טלאטשעג ניא ,רעטקעריד א טימ שָארעּב ""קירבאפ עקיטלאוועג
 סָאדר זא ,ניא טינ ראג סע טלאפ ""רעקיטקארּפ, םעד .(ענאלייּב ,87 .םונ)
 .:יטּפ יד סיורא לָאמאטימ טיג ,טקורעגסיורא טָאה רע סָאװ ,טרָאװ עכעלקערש

 רעד טימ טינ טנאקאב טינ זיא רעכלעוו ,םנעגילעמניא נזאושזרוּב א נופ עינָאלַאכ

 עקאט .עיצאזינאגרָא רעשיראטעלָארּפ א נופ עירָאעט רעד טימ טינ ,קיטקארּפ
 ,דליב:קערש א יװ ןילב םיוא יז טעז גרעדנא גא ראפ) קסָאװ ;קירבאפ יד

 :ארעּפָאָאק רעשיטסילאטיּפאק נופ מרָאפ עשסכעה ענעי רָאפ כיֹז טימ טלעטש
 טנרעלעגסיוא ,טאיראטעלָאדּפ מעד טרינילפיצסיד ,טקיגייראפ טָאה עכלעוו ,עיצ
 עקירעביא עלא נופ שָארעב מיא טלעטשעגקעווא ,כיז גריזינאגרָא וצ םיא

 עקאט גנורעקלעפאב רעטריטאולּפסקע גוא רעקידנטעברא רעד גופ גנטכיש

 כיז טָאה סָאװ ,טאיראטעלָארּפ םענופ עיגָאלָאעדיא סא ,מזיסקראמ רעד

 :רנאטש-טינ יד טנייה טנרעל נוא טנרעלעג טָאה ,מזילאטיּפאק םאּב טנרעלעגסיוא

 :אטאולּפסקע רעד נשיווצ דיישרעטנוא םעד נעמענאּב נטנעגילעטניא עקיטפאה

 קעדש פא טעדנירנאּב זיא סָאװ ,נילּפיצסיד) קירּבאפ רעד נופ מייז רעשירעט
 פא טעדגירגעג ,נילּפיצסיד) טייז רעקידנריזינאגרָא ריא גוא (טםיוט:רעגנוה נופ

 א גופ ננעגנוגנידאב יד כרוד שקינײראפ ןזיא עכלעו ,טעברא רעמאזניימעג

 ;טריזינאנרַא יד גוא גילּפיצסיד יד .(עיצקודַארּפ רעטלקיוופנאכיוה שינכעפ

 :אֹּב נרעוו ,טנעגילעטניא גזאושזרוּב מעד ימ אזא טימ נָא נעמוק עכלעוו ,טייק
 רעקיזָאד רעד קנאדא עקאפ טאיראשעלָארּפ מענופ געמונאב גנירג סרעדנוז

 מיי סידנעטשלופ א ,לוש רעקיזָאד רעה ראפ דעכאּפ-טיופ א  ."לוש ,-קירּבאפ

 ראפ עקפאד שיטסירעטקארַאכ נענייז גנוקריו עקידנריזינאגרַא ךיא גייטשראפ

 ;אב:צנעטסיזקע עכעלרעגריבניילק יד ּפָא נעלניּפש סָאװ ,נדָאטעמ:נעקנאהעג יד

 :ַאס עשישטייד יִד נכלעוו ,מזיכראנא גימ םענעי סיורא נעגנערּב סָאװ ,נעגנונניד

 :ליֹוװ מענופ מזיכראנא .ח ,ד ,"מזיכראנא:לדייא,, נָא נפור נטארקַאמעדלאיצ
 נשיסור מעד .נגָאז טלָאװ כיא יװ ,מזיכראנא רעשיצידּפ ,ראה '"מענעריוּבעג

 .כעלמיטנגייא סרעדנוזאּב םזיכראנא רעשיצירּפ רעקיזָאד רעד זיא טסיליהינ

 יא ,"קירּבאפ, עקידעריומ א זיא עיצאזינאגרָא:ויטראּפ יד זא ,כיז טכוד מיא

 גצנאג מעד נפראוורעטנוא ביז םראד ?יײט א םָאװ ,סָאד זא ,רָאפ כיז טלעטש

 .קא עז) "גנופאקקשראפ,, זיא סָאד זא ,טייהרעמ רעד -- טייהרעדנימ יד גוא

 ;גוריפנָא רעד רעשנוא טעּברא רעד נופ גנולייטעצ יד ,(נענָאטעילעפ סדָארלעכ

 ?אפ נגעק נרלאוועג עשימָאקיג ארט םייז נייז נופ סיורא טפור רעטנעצ מענופ



 063 קירוצ טידט ייווצ ,סיורָאפ טָארט א

 א ראפ טרעװ ייּברעד) "כעלעפיירש נוא כע;עדער  ניא נשטנעמ יד נעלדנאוו

 ;נלדנאוראפ יד טנכערעג גנולדנאוראפ אזא :ןפ נימ גנכעלקערש םהעדנוזאּב
 טוטאשס:ריזינאגרַא גגעוו גענָאמרעד סָאד ,(רעטענראטימ גיא גרָאפקאדער נופ

 עקידלטיּב א נוא עסאמירג עכעלטכאראפ א םסיורא טפור ײטראּפ רעד נופ
 2וקסיוא נענָאק טלָאװ עמ זא ,גנוקרעמאּב ("נטסילאמרָאפ, יד וצ טריסערדא)
 ,םוטאטס א נָא רָאנ געמ

 ?רעסומ אזא עקאט :טקאפ א -- ןיא סָאד רעּבָא ,כעלּבײלגמוא זיא םָאה

 קידנפוראפ ,"ארקסיא, 88 .םונ םעניא ווָאטראמ 'כ רימ טכאמ גנוקרעמאּב

 ווירב , מענופ רעטרעוו ענעגויא עניימ פא ,טייקידוועגיצרעביא רעמ גילוצ ,כיז

 סָאד ןיא ,"מזיכראנא רעשיצירּפ, גייק טינ נעד סָאר ןיא ,ונ 17 ,'"רעוואכ א וצ

 ,טײקנרָאפעצ נופ עכָאּפע רעד נופ גליּפשייּב טימ נעװ ,מזיקע ניק טינ געד

 נעמיר גוא נטיהנייא סָאד געמ טרע פםטנע ר אפ עכָאּפע:כע?זײרק רעֶד נֹופ
 ?םיײקשייטראּפ גופ עכָאּפע רעד גיא עיכראנא יד נוא יירעלזיירק יד

 לויװ ,ראפרעד ?נטוטאטס גייק טפראדאּב טינ רעירפ רימ נּבָאה סָאװראפ
 גשיוװצ ענעדנוּבראפ םינ ,כעלזיירק ערעדנוזאּב גופ נענאטשאּב ןיא ייטראּפ יד

 א נופ גנאגרעּביא רעד .גנודניּבראפ רעלענָאיצאזינאגרָא םוש נייק םימ ביז

 :עי רעדָא מעד נופ "נליװ גטוג, נופ ןיולב כאז א נעװעג ןיא לזיירק א גיא ?זיירק

 גטמערופעגסיוא מוש נייק ביז ראפ טאהעג טינ טָאה רעכלעו ,מּוודיװידניא מענ

 ;געלפ כעלזיירק יד ניא קינײװניא נגארפ.טיירטש .גצנאנ מעגופ קורדסיואגנליוו

 כרוד נוא םפמאק בכרוד הָאנ, ,טוטאטס נטיול טינ נרעוו טזײלעג

 מעניא טקירדעגסיוא ביז כיא בָאה יוזא )*;  יי גו צ ק ע וויא גע ש א ר ט ם
 .ןיורק יײר א נופ גנוראפרעד רעד פא קידנדנירנאּב כיז * ,"רעוואכ א וצ ווירּב
 גיא .טארפיּב ?סקעז נלענַאיצקאדער םענענײא רעזדנוא נופ נוא ?אלכיּב כעל
 ,ראפמוא נוא כעלריטַאנ געװעג גנוניישרעד אזא זיא כעלזיירק גופ עכָאּפע .רעד
 ךאפ יז גטלאה וצ ,יז גביול וצ נפאפעגנייא טינ זיא םענייק רעבָא ,כעלדיימ
 געמעלא ,טײקנרַאפעצ רעקיזָאד רעד םא טגָאלקעג ביז נבָאה עלא ,לַאעדיא נא

 עטלצנייראפ יד זא ,מעד כָאנ טצכעלעג נּבָאה עלא גוא טקיטסעלאּב יז טָאה
 ,עיצאזינאגרָא:ײטרַאּפ רעטמערופעגסיוא נא גיא נקינייראפ כיז גלָאז כעלזיירק
 זדנוא געמ טּפעלש ,נעמוקעגרָאפ ןיא גנוקיגייראפ עקיזָאד יד נעװ ,טציא גוא
 :רָא עטסכעה גופ געזסינא םעד רעטנוא --- דעבאכעמ זדנוא געמ זיא ,קירוצ
 עכלעוו ,נשטנעמ ראפ !עזארפ רעשיטסיכראנא טימ --- נעגנוױשגָא:ריזינאג
 :יה א נופ לפָאטנַאּפ וצ גוא קָארֿפָאלש געיירפ א וצ גרָאװעג םניווועג געגײז

 ייס ןיא טוטאטס רעלעמרָאפ א זא ,ביז טכוד ,עדאיװָאמָאלבָא רעשלזיירק:שימ

 .רע װ .109 .ז ,7 .ב קרעוו עז *
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 פ"ארסר רעד ניא גנוטלאפש יד נוא רָאפנעמאזצ רעטײװצ רעד ן/// 864)

 :יטנגיײביײל ייס ,שיטארקָאריב ייס ,ל?ּפָאש ייס ,קידנטסעפלאב ,גנע ייס ,לָאמש
 ,טמאקס גשייידיא מענופ "סעצָארּפ, נעיירפ גהאפ קידנקירדרעד ייס ,שירעמ

 :ינ ןיא טוטאטס רעלעמרָאפ א זא ,טינ טייטשראפ םזיכראנא רעשיצירּפ רעד

 .,יירּב א טימ געגנודניּבראפ:לזיירק עלָאמש יד נטייּבראפ וצ יידעק ,עקפאד קיט
 רעדָא ןײרק מעניא קינײװניא גנודניּבראפ יד .גנודניּבראפ רעשייטראּפ רעמ

 קיטייג געוועג טינ זיא'ס ,נעמערופסיוא טפראהעג טינ נעמ טָאה נזיירק נשיווצ

 :ורביטונ פא נטלאהעג ביז טָאה גנודניבראפ עקיזָאד יד ?ייװ ,יז נעמערופוצסיוא

 עשוייטראּפ א ."יורטוצש נטריװיטַאמ טינ ,נטמיטשאּבמוא פא רעדָא טפאשרעד

 .טינ ,מער םא טינ גטלאה טינ ביז םראד נוא נטלאה .טינ ביז נָאק גנודניּבראפ

 "שיטַארקָארויּב) ,נלע מר ַא פ א םא עקפאד גריזאּב יז זומ עמ ,סענעי םא
 ,טוטַאטס גטריגאדער (טנעגילעטניא מענעזָאלעצ א נופ טקנוּפדנַאטש םענופ)
 .עמ רעשלזיירק גופ זדנוא טריטנאראג םיא גמיהּפָא עגנערטש סָאד זיולּב סָאװ
 עמ סָאװ ,לגנארעג נופ גדָאטעמ עשלזיירק נופ ,נזידּפאק עשלזיירק נופ ,סאגוש

 ."םמאק גנשיייריא נופ סעצָארּפ רעיירפ,, נָא טמור

 א גווַארדנאסקעלא גנעק טפראוו "ארקסיא, רעײנ רעד גופ עיצקאדער יד

 יעֹּצ גָאק עמ עבלעװ ,באז עפאקילעד א זיא -- יורטוצ, זא ,גנוזײװנָא:רעסומ
 :אלייב ,86 .,מונ) "עס יד ניא נוא רעצרעה יד ניא .נּפאלקניירא טינ גפיומוש

 .-עטאק יד נקורסיורא סָאד טָא עקפאד זא ,טינ טייטשראפ עיצקאדער יד .(עג

 - םיורא לָאמארעּבָא נוא לָאמאכָאנ טיג ,יורשוצ 22 י | ה נופ ,יורטוצ נופ עירָאג

 גיב ביא נעװ .םזיקע גלענָאוצאזינאגרָא גוא מזיכראנא נשיצירּפ .ריא נצנאגניא

 רעדָא ?סקעז גלענָאיצקאדער םענופ ,ל?זיירק א גופ זיולּב דילנטימ א געוועג
 נפוראפ וצ סכער טאהעג כיא ּבָאה ,"ארקסיא) עיצאזינאגרָא רעד גופ

 מימ גטעּברא גלעושטינ גניומ ,ננָאז רימָאל .,נרעפטנעדאפ וצ יידעק = ,כיז

 .נפ-יװיטַאמ טינ א נוא נטמיטשאּבמוא נא ,יורטוצמוא נא םא זיולּב נכקיא

 טינ טכער נײק כיא בָא ה ,דילנמימ:ײטראּפ א נרָאװעג גיִּב ביא געװ
 :םוראֿפ אזא לייװ ,יורטוצמוא נטמערופעגסיוא:טינ א פא ןיולּב כיז נפוראפ וצ

 רעכעלטיא האפ נוא :זירּפאק עכעלטיא ראפ נריש יד טיירּב גענעפע גטלָאװ כיז

 :רױטמָאמ וצ װעיוכע ס גיב ביא ;ײרעלזיירק רעמלא רעד גוֿפ סאגושעמ |
 .ה ,ד ,טנעמונרא נלעמרָאפ א טימ יייורשוצמוא , נימ רעדָא "יורטוצ , גיימ
 נופ עכָאנאה רעטלעטשעגנייא לעמרָאפ רענעי רעדָא רעד פא כיז נפוראפ טימ

 גיִּב כיא ;טוטאטס רעזדנוא נוֿפ ,קיפסאפ רעזדנוא נופ ,מארגָארּפ רעזדנוא !

 רעדָא ,"יורטעג .כיא , נטמיטשאבמוא נא טימ ביז גצענערגאּב וצ םינ וועיוכעמ
 .לאלביב גוא נסולשאכ ענימ ראפ זא ,נענעקרענַא רָאנ ,?טינ יורטעג כיא

 נרעװ נּבעגעגּפָא םראד ייטראּפ רעד נופ ?ייט נכעלטיא נופ נסולשאּב עלא ראפמ

 ,געוװ גטימ גייג וצ וועיוכעמ 203 כיא ;ײטראּפ רעצנאג רעד נב זע כעװ גיי ד
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 ;םוא) נימ נקירדסוא יײדעק ,גבירשעגרָאֿפ לעמרָא פ ןיא רעכלעוו
 םיורא נעננירה סָאװ ,נשטנגוװ יד גוא נעגנוניימ ירד גריפכהוד יידעק ,"יורטוצ
 ;יירק מענופ נּביוהעגפוא ניוש ביז נּבָאה רימ .יורפוצמוא גקיזָאד םעד נופ
 ;ד א 8 א ןיּב "יורטוצמוא ,, נכעלשרָאװטנאראפמוא נופ טקנופדנאטש נ ש? ז
 ;רָאפ לעמרָאפ 'גוא עראבטכיראב גשיהוצּפָא טרעדָאפ סָאװ ,טקנוּפדנאטשַי ט

 ,ורפוצ גרילָארפענַאקוצ כוד גוא גקירדוצסיוא םינאפיוא ענעּבירשעג

 :אנרָא עיינ םזיקע .ריא נָא טפור גוא קירוצ זדנוא טּפעלש עיצקאדער יד נוא
 !געגנוױשנָא;ריזינ

 גנעוו עיצקאדער:ײטראּפ ענעפורעגיוזא רעזדנוא כיז טעריקכ סע יװ םעז
 ;גופערטראפ כיז ראפ גרעדָאפ גענָאק גטלָאװ עכלעוו ,נּפורג עשירארעטיל יד

 נָא טינ גלעװ רימ ,נרעװ טכארּבעגפוא טינ גלעוו רימ,, .עיצקאדער רעד ניא

 ,נטסיבראגא עשיצירּפ יד זדנוא נענרעל -- ,?נילּפיצסיד נגעוװ נעיירש נּבײה
 סעפע םא ּפָארא נּבױא נופ טקוקעג מוטעמוא נוא קידנעטש נּבָאה עכלעוו
 /ףימ ( 810 {) "נעמוקכרוד, ,סָאד טסייה ,נלעוו רימ .נילּפיצסיד א נטרָאד
 עריא נכאלסיוא לעוו רימ רעדָא ,עמעלבאז } א ןיא יז ּביוא ,עּפורג רעֶד
 - .געגנורעדַאפ

 וכעד גנעק םיורא ָאד טערט סע טומלדיא רענעבייהרעד ארא'ס ,עלעטרעוו א
 -יא טָאה --- טייקכעלקריוו רעד ניא נוא !מוילאמרָאפ ינשיקירּבאפ,,;ראגלוװ
 טנָארט עיצקאדער יד סָאװ ,יירעלזיירק גופ עיגָאלָאעזארפ עטיינאב א כיז ראפ
 ;יטראּפ ניק רָאפ טינ כיז םימ טלעטש יז ןא ,קידנליפ ,ייטראּפ רעד רעשנוא
 ,שלאפ עטסקינייװניא יד .?זיירק טלא גא גופ קיטשכורב א רָאנ ,עיצוטיטסניא

 ;יכראנא וו כעלדימראפמוא סגנערּב עיציזָאּפ רעקיזָאד רעד גופ םייק
 ;ָאמעדלאיצַאס נופ ּפיצ ניר פ א זיּב טּבײהרעד עכלעוו ,טייקיניזפיט ר עשי
 נעמ טרעלקרעד טרָאװ נפא סָאװ ,טיוקנרָאפעצ ענעי גנוריזינאגרָא רעשיטארק
 נופ עיכרארעיה מוש נייקטינ םראד עמ .טּבעלעגסױא ניוש ראפ קידסעיוװצ יז
 מעד -- ,נצנאטסניא גוא סעינעלָאק;ײטהאּפ ערעכעה גייק גוא ערעקירעדינ גייק
 ;םיוא עשיראילעצנאק א זיא עיכרארעיה אזא זא ,כיז טכוד םזיכראנא נשיצירּפ
 ---!(נָאטעילעפ סדָארלעסקא עז) .ומא.א נטנעמאפראּפעד ,נפמא  נופ שינעטכארפ
 מינג םראד עמ ,נצנאג מעדו נפראוורעטנוא כיז לָאז ליפ א זא ,טינ םראד עמ
 :יוא עשיײ ט רא פ גופ גנומיטשאב '"עשיטארקָארויב:לעמרָאפ, םוש נייק
 רעטלא רעד לָאז ,כיז + גצענערנוצרעדנאנאפ רעֶדָא "נעמוקוצכרוד , םינאפ
 ;לאיצָאס;סעמע גנעוו יירעביירט:נזארפ כרוד גרעו טקיליײהעג לגנַארעג:לזיײרק
 .נדָאטעמ:ריזינאגרָא "עשיטארקַָאמעד

 רעד נופ ?וש יד נעגנאגעגברוד ןיא סָאװ ,רעיראטעלָארּפ רעד ּוװ טָא
 ,מזילאודיווידניא גשיכראנא מעד עיצקעל א נבעג פראד גוא גָאק ,,"קירבאפ
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 :עװ ,כעלעדניוװ ענעי נופ םיורא גנאל גיוש זיא רעטעברא רעקיניזטסוװאב רעד
 רעקיניזטסוװאּב רעד .נכלעזא סלא טנעגילעטניא גראפו נקָארשעג כיז םָאה רעי

 :יירַּב םענעי ,נשינעשנעק מוכפ נרעכייר םענעי נצעש וצ טייטשראפ .רעטעּברא
 :עטניא נטארקָאמעדלאיצָאס אב טניפעג רע סָאװ ,טגָאזירָאה נשיטילָאּפ גרעמ

 .ראַּפ עכעלקריװ א סיוא כיז טעדליב זדנוא אב ?פיװ פא ;רעֿבָא .נטנעגיל
 עינַאלָאכיסּפ יד ביז נענרעלסיוא רעטעּברא רעקיניזטסוװאּב רעד פראד ,ייט

 :יסּפ רעד גופ גדיישרעטנוא וצ יימרא רעשיראטעלָארּפ רעד נופ רעפמעק א גופ

 יכראנא םימ טרידאראּפ רעכלעװ ,טנעגילעטניא גזאושזרוּב א גופ עיגָאלַאב

 א נופ גטכילפ יד זא ,נר עד ָא פ ו צ גענרעלסיוא ביז פראד רע ,עזארפ רעש

 כיוא רָאנ ,רעדילגשימ עכעלנייוועג זיולב טינ גליפסיוא גלָאז דילגמימפייטחאפ
 רעד טימ גענעגעגאּב וצ גענרעלסיוא כיז םראד רע ,"נּביוא נופ נשטנעמ., יד

 רע רעכלעוו טימ ,נגארפ-ריזינאנרא יד ניא םזיקע מעד גנוטכאהאפ רעקיּבלעז
 !קיטקאט נו נגארפ ניא םזיקע מעד גסייצ עקילָאמא גניא נעניולאב טגעלט

 ?ךאנא נשיצירּפ נוא מזידנָארישז טימגנודניּבראפ רעכעלפסיירעצמוא נא ניא

 גופ עיציזָאּפ רעד ניא טפאשנגייא עשיטסירעטקאראכ עטצעל יד טייטש םזיכ
 גנוקידייטראפ -- ןזיא סָאד :נגארפ:ריזינאגרָא יד גיא !"ארקסיא, העיינ רעד

 געניז נלעיּפיצנירּפ אזא עקאט .םזילארטנעצ נגעק םוימָאנָאטװא גנוֿפ

 :טסּבלעז גגעװ גוא מזיטארקָארויּב ננעװ גדלאוועג יד * (גּבָאה יז ביוא) נּבָאה

 :םאזקרעמפוא*טינ רעטנידהאפצסינמ רעד ננעװ נעגנורעיודאּב .יד ,גנושרעה

 טקידייטראפ רָאפנעמאזוצ נפא נּבָאה עכלעוו) "םעצווַארקסיאצטיג יד וצ טייק

 :וצרעטנוא} גנורעדַָאפ רעד גגעװ געיירשעג עשימָאק יד ,(מזימָאנַאטװא מעד

 .א.א .ו.א,א "מזירודאּפמָאּפ, נפא גָאלק ערעטיּב יד ,'"סענייט נָא ביז גפראוו

 :יטראפ ייטראּפ רעכעלטיא גופ ?גילפ רעשיטסינוטרַאּפָא רעד .?ג,ד.א .יז

 ?גָארּפ יד ייס ,טייקנענאטשענּפָא עכעלטיא לָאמעלא טרעפשנעראפ נוא טסיד

 גופ גנוקידייטראפ יד .עלענָאיצאזינאנרָא יד ייס ,עשיטקאט יד ייס ,עשיטאמאד

 :קםיא , רעײנ רעד דאצימ (מזיקע) טײקנענאטשעגּפָא רעלענָאיצאזינאגרָא רעד

 ,סעמע .מזימָאנָא טװ א גופ גנוקידיטראפ טימ גדנוּבראפ גנע זיא יאר

 ?עג לאלכיב ,עוש טָאה "ארקסיא, רעטלא רעד גופ נקידיירּפ עקירָאיַײרד סָאד

 טמעש "ארקסיא; עיינ יד זא ,מזימָאנָאטװא מעה טרימידערקסיד ?יפיוזא ,טהער

 יא כָאנ זדנוא טרעכיזראפ יז ;מיא ראפ כיז גנָאזוצסיורא נפָא כָאנ ביז

 :"עד זיולּב סָאד טרעװ גזיוורעד רעֹּבָא ,טזילארטנעצ םוצ סעיטאּפמיס עריא

 רעד גיא ,וויסרוק טימ נֿבירשעג .טרעװ םזילארטנעצ טרָאװ סָאד סָאװ ,טימ

 יד וצ קיטירק רעד דַאצימ ביז גרירוצ עטסשבייל סָאד זיא טייקכעלקריװ

 אָ פעד ,םארגאראפ | גקיזָאד עדי ניא לאפביב יװ ,טייז א נָא ָאד זָאל בוא *

 | | .נרלאוועג עקיזָאד יד נופ נעבי ז:"עוצאט
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 :ראנא מענופ םינ יצ) "נשיטארקָאמעדקַאיצַאסיסעמע ,, םענופ "נּפיצנירּפ,,-
 מא טקעלּפטנַא "ארקסיא , רעײנ רעד גופ מזילארטנעצ נטשרעמיולק (?נשיב

 יֵאלק םינ טציא נעד זיא .מזימָאנָאטװא נופ טקנופדנאטש מעד טָארט נדעי

 יא נּבָאה װָאפראמ נוא דָארלעסקא זא ,נכעלטיא ראפ נוא נעמעלא ראפ
 טינ סָאד נעד ײז נּבָאה ?נװָאמיקא ןצ נָאפעג עווערעק א גנארפ:ריזינאגרָא יד

 :םינ) רעד ננעװ רעטרעװ עלופשייטאּב יד ניא גיילא כעלרעייפ טנעקרענא

 נעד נּבָאה נוא ?"סעצװַארקסיא;טינ יד ןצ טייקמאזקרעמפוא;טינ רעטנידראפ

 װָאמיקא רָאפנעמאזוצ:ײטראּפ רעזרננאפא טקידייטראפ מזימָאנָאטװא םעד טינ

 ?טניירפ ענייז נוא

 װָאפראמ טקירײטראפ נּבַאה (מזיכראנא טינ ּביוא) םמזימָאנַאטװא עקאמ

 2טָאק א טימ נּבָאה ייז נעוו ,עגיק רעד נופ רָאפנעמאזוצ נפא דָארלעסקא נוא
 .סעד גפראוורעטנוא טינ כיז ראד לייט א זא ,נזיוורעד טייקידרעפייא רעש
 סוצ נעננויצאּב ענַײז נעמימשאב ןיא םָאנָאטװא ןיא ?ײמ א זא ,נצנאג

 יד טרילומרָאפ רעכלעװ ,עגיל רעשידנעלסיוא רעד נופ טומאטס רעד זא ,נצנאג

 רעד נופ טייהרעמ רעד נופ נליװ ,םעד צָארט קיטליג ןיא ,נעגנויצאּב עקיזָאד

 :ימראפ מזימָאנָאטװא עקאמ .רעטנעצ:ייטראּפ מענופ נליװ םעד צָארט ,ייטראּפ

 ונ) ?ארקסיא; רעיינ רעד נופ גטייז יד פא כיוא נפָא וָאטראמ 'כ טציא טקיד

 ?ןצנירא טעשימַאק:לאהטנעצ םענופ טכער יד ננעוו ענארפ רעד ניא (0
 גנעװ גדײר טינ לעװ כיא 195 גטעטימָאק עקיטרָא יד ניא רעדילגטימ  נריפ !

 סעד טקידיישראפ טָאה וָאטראמ 'כ עכלעװ טימ ,נעמזיפָאס עשרעדניק ענעיו
 ;יא םיא טקידײטראפ גוא .עניל רעד נופ רָאּפנעמאזוצ גפא םזימָאנַאטװא

 ,קעפַאטילּב יד נענעכייצראפ וצ קיטכיוװ ָאד זיא רימ--*,"ארקסיא, רעיינ רעד

 :5פגעצ גנגעק מזימָאנָאטװא נקירײטראפ וצ צנעדנעט עקיד

 .רָאּפָא נראפ כעלמיטננייא זיא רעכלעוו ,כירטש גלעיּפיצנירּפ א יװ .,מז י לא ר
 יי .נגארפ עלענַאיצאזינאגרָא ניא םזינומ

 :ארקַאהויּב םירגאּב מעד נריזיל אנא וצ וּורּפ רעקיצנייא רעד טינ ריש

 םעד (88 .םונ) "ארקסיא, רעײג רעד ניא גלעטשנגעקטנַא סָאד ןיא מזיט

 (רעטװא םענופ גכָארטשעגרעטנוא) ּפיצנירּפ ג שי טא רק ָא מ ע ד:לעמרָאפ,

 :לעטשנגעקשנא עקיזָאר סָאד ."נשי .ט ארקָארוי ּבילעמהָאּפ, 'םעד נגעק

 ַאטראמ 'כ טָאה ,טומאטס םענופ  גפארגאראּפ ענעדוושראפ קודנּבוולקרעבוא *
 םענופ גנווצאב רעד נגעװ טדער רעכלעוו ,פארגאראּפ םענעוי עקפאד גזָאלעגברוד

 .(8 6) 'יווטראפ רעד נופ סעכווק יד רעדנאנאפ טליימ , ק"צ רעד ;לווטו מוצ נצנאג

 -ימָאק א גופ רעוט נויק קידנריפרעבירא טונ ,סעכיוק וד גלווטרעדנאגאפ נעמ נעק וצ

 ץרקירּפ סעּפע ,סעמעעב ,ויא ןוובפעלא קווָאד םעד פא ?טעטימָאק א גוא טעט

 | ּו .נלעטשוצּפָא ֿכיז
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 יד ףא גנוזײװנָא יד יו ,סרעלקרעדטינ גוא םלקיווטנא טינ יוזא טקנוּפ ,רעדייל)

 * ץס1915 מזיטארקָארויּב .סעמע נרעק א כיז ניא טלאהטנא (סעצוװַארקסיא;טינ

  סָאד ,מוימָאנָאטװַא עטס1909 טזילארשנעצ עקאט ןזיא סָאד ,מזימארקָאמעד

 :ערקאיצַאס רערענָאיצילָאװער רעד נופ ּפיצנירּפ:ריזינאגְרָא רעד עקאט זיא
 נופ גטסינוטרָאּפָא יד נופ ּפיצנידפ:ריזינאגרא םוצ גנויצאּב ניא עיטארקָאמ

 נוא םורא גטנוא נֹופ נייג וצ טּבערטש רעטצעל רעד .עיטארקָאמעדלאיצַאס רעד

 ;וא םעד ,נעק עמ'לפיוו פא נוא נעק עמ ּוװ ,מוטעמוא רעּבירעד טקידייטראפ

 גאטס סע רעװ ,יד אֹּב) טײנרעד רעכלעװ ,"מזיטארקאמעד, םעד ,םזימָאנָאמ
 נופ גײגוצסיורא .טבערטש רעטשרע רעד .סזיכראנא ןיב (ּפָאק נָא כיז טער

 נטכאמלופ יד נופ גוא טכער יד גופ גנורעטיירבראפ יד קידנקידײטרַאפ ,נביוא

 נוא םייקנרָאפעצ נופ עכָאּפע רעד ניא .לײפ םוצ עײגענעּב רעטנעצ מענופ

 =ינאנהֶא טּבערטשעג טָאה סע נכלעוו נופ ,נּביוא רעקיזָאד רעד זיא יירעלזיירק

 :ראפמוא ,עיטארקָאמעדלאיצַאס ערענָאיצוילָאװער יד גייגוצסיורא ל?ענָאיצאז

 גיײז טיול עכיירסולפנייא נטסניימא סָאד .,,כעלזיירק יד נופ סםנייא נעוועג כעלדיימ

 רעודנוא גיא) טייקפנעװקעסנָאק רערעגָאיצוילָאװער נייז םיול נוא טײקיטעמ
 ;לעטשפורעדיװ נופ עכָאּפע רעד ניא .(?ארקסיא,, עיצאזינאגרָא יד --- ?אפ

 רעד יא גזָאלרעדנאנאפ גנופ נוא ייטראפ רעד גופ טייהנייא עשיטקאפ יד

 :ריימראפמוא נביוא אזא זיא ,כעלזירק עטרעטלעראפ יד טייהנייא רעקיזָאד
 רעד ופ נאנהֶָא רעטסכעה סלא ,ר ָא פ גע מ אזו צי טר א פ רעד כעל

 רעײטשרָאֿפ עלא ,כעלגעמ טייװ + יו ,טקיניראפ רָאפנעמאזוצ רעד ;ייטראּפ
 סעיצופיטסניא עלארטנעצ קידנעמיטשאב ;נוא סעיצאזינאנרא עוויטקא יד נופ

 ;ירשעגרָאפ יד רעמ טקידירפאּב רעכלעװ ,לעטשנעמאזוצ אזא ניא גטלעז םינ)

 עג רעכלעװ ,ייטראּפ רעד גופ נטנעמעלע ענענאטשענּפָא יד רעדייא ,,ענעטה

 ,(גריא לגילפ נשיטסינוטרָאּפָא עד רעדייא ,גרענָאיצוילָאװער םעד רעמ טלעפ

 טמוק יוזא .רָאפנעמאזוצ נקידנעמוק מעד זיִּב נּבױא םעד ראפ יײז רע טכאמ

 ,עיטארקָאמעדלאיצַאס רעד נופ רעײּפָארײא יד אּב ,סנטסקינײװ ,רָאּפ סָאד
 טּבײה ,שינעסייר נָא םינ נוא םמאק גָא םינ ,ימ גָא טינ ,ןייװכעלטיּב מאנאה

 :ראנא יד אֹּב טסאהראפ לעיּפיצנירּפ ןיא רעכלעװ ,געהנימ רעקיזָאד רעד נָא
 :ָאמעדלאיצַאס רעד נופ נטאיזא יד פא כיוא כיִז גטײרּפשראפ ֹוצ ,נטסיכ
 , ,עיטארק

 גבירטְש עכעיּפיצנירּפ יד זא ,גענעכיײצראפ וצ טנאסערעטניא טסמעה זיא'ס

 2װא) גנזיװעגנָא ּבָאה כיא סָאװ ,נגארפ:ריזינאגרַא יד ניא מזינוטרָאּפָא םענופ

 :גָארישז נוא מזיקע ,מזיכראנארעשיטנעגילעטניא רעדָא רעשיצירּפ ,מזימָאנָאט

 .ד ער ,גגעק -- *



 269 : קירוא טירט ייווצ ,סיֹורָאכ טָארט א

 :אמערלאיצַאס עלא ניא טעטכַאּבָאאב ננעגנורעדנע עסיוועג טימ גועו (םמזיר

 גנלייט א נאראפ זױלּבזיא'ס ּוװ ,טלעוװ רעצנאג רעד גופ געייטראּפ עשיטארק

 .(?ָאטינ סָאד זיא ּוװ גוא) ?גילפ נשיטסינוטרָאּפָא גוא גרענָאיצוילָאװער א םא

 ניא עקפאד טלעװ רעסייוו רעד פא נמַארטעגסיױרא סָאה זיא .סעליוּב סרעדנוזאב

 :ראּפ רעשיטארקָאמעדלאיצַאס רעשישטייד רעד ניא טיוצ רעטצעל עמאס א

 ;יוזא רעד) זיירקלאוו נשיסקאז 9590 מעניא נלאו יד גיא עלָאּפאמ יד געװ ,י

 יד גנונעדרָא-גָאפ גיא טלעטשעגקעווא טָאה .*(טנעחיצניא:ערעג רענעפורעג

 סע ,טקריװעגפימ טָאה סרעדנוזאּב .עיצאזינאגרָא:יטראּפ נופ .נּפי צ ני ר 8

 ;ָאד םעד טימ גנודניּבראפ ניא עגארפ עלעיּפיצנירּפ יד נרעװ טקעװעגפוא לָאז

 ערעג ..נטסינוטרָאּפָא עשישטייד יד נופ טייקידרעפייא יד טגעדוצניא נקיז

 נישָאדאכ יירה, כוּב נטנאקאּפמוא טינ מענופ רעטווא ,רעטסאּפ רענעזעוועג)
 ;נעמאזוצ רענעדזערד מענופ "נדלעה , יד נופ רענייא נוא "רעטעברא:קירבאפ

 יד גופ נאגרֶא רעד נוא ,טסיגוטרָאּפָא רעקידרעייפ א גיילא זיא --- (199  רָאפ-
 ,"גטפעה:טאנָאמ| עשיטסיפאיצַאפ ,נטסינוטרָאּפָא עשישטייד עטנעװקעסנָאק
 .םיא ראפ "כיז נעמונעגנָא  דלאּב טָאה

 ;וטרָאּפָא טימ נדנוּבראפ כעלריטאנ זיא מארנָארּפ רעד ניא מזינוטרָאּפָא

 עלענַאיצאזינאגרָא יד ניא מזינוטרָאּפָא םימ גוא קיטקאמ רעד ניא םמזינ

 ;נאנפלָאװ 'כ נעמונעג כיז טָאה טקנוּפדנאטש "מעיינ, םעד גרילומרָאפ ..גנארפ
 2ָאד םעד גופ עימָאנָאיזיפ יד רעזעל מעד גריזירעטקארַאכ ֹוצ יידעק ,ענייה

 :עדלאיצָאס רעד גָא גסָאלשעגנָא כיז טָאה רעכלעוו ,טנעגילעשניא גשיּפיט נקיז
 ;ניוװעגנעקנאדעג עשיטסינוטרָאּפָא כיז טימ טכארּבעג טָאה נוא עיטארקָאמ
 ,רעקינײװ ?סיב א זיא ענייה גנאגפלָאװ 'כ זא ,ננָאז וצ גייז גונעג טעװ ,גטייה
 רעשיששייד א רעדייא ,רעמ עלעסיב א גוא װָאמיקַא 'כ רעשישטייד א רעדייא
 .וָארָאגעי 'כ

 זעװא "נטפעה:ַאנָאמ עשיטסילאיצאס יד גיא ןיא ענייה גנאגפלָאװ 'ב
 רעײנ רעד ניא דָארלעסקא 'כ יװ ,עּפמָאּפ רערענעלק ניק םינ טימ שראמ ניא

 רָאו 1008 בוו 20:16 םעד גאטסכוור נוא גרָאװעג נבולקעגסווא זיא ערעג *
  יֹּפַא םיו רע טָאה רַאפנעמאזוצ רענעדוערד נכָאנ רעבָא ,ווורק נשוסקאז גט719 םענוא
 .דאוו גרָאװעג זוא רעכלעוו ,זוירק נ5-90 מענופ רעלייו וד ;מאדנאמ נווז גופ טגָאזעג
 יד .רומאדידנאק סערעג כגוילרַאפ טלָאװעג רעטייוו גבָאה ;טיוט סווָאנעזָאר בָאנ טנאק
 -ומָאקעוצאטוגא רעלארטנעצ רעשוסקאז רעד נוא ווטראַּפ רעד נופ גנוטוול-פארטנעצ
 וצ לעמרַאפ טכער נויק קודנבָאה טונ ,נוא ,םעד נגעק גטָארטעגסוורא נענייז טעט
 טָאה ערעג זא ,כוו נגָאלשרעד ?לעומסערנופ ווז גבָאה ,רוטאדודנאק סערעג נטָאבראפ
 נטארקָאמעדלאיצַאס וד נבָאה נלאװ יוד פא .רוטאדידנאק רעד גופ טגָאזעגּפָא כוז
 | .עלַאּפאמ א גטולעג
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 :ָאכעד) ;גילא לקיטרא מענופ ?ּפעק סָאד ניוש טרעװ זיא סָאװ .!?ארקסיא ,

 :טאנָאמ עשיטסילאיצַאס,) "טנעדיצניא:ערעג מעד כעיוקימ נציטָאנ עשיטארק
 :ידנרענוד רעקינײװ טינ .א זיא טלאהניא רעֶד כיוא .(לערּפא ,4 .מונ ,"נפפעה

 :יפ עימָאנָאטװא רעד פא נטאטנעטא, יד גגעק כיז טלעטש ענייה .װ 'ב .רעק
 ;םעטָארּפ ,"ּפיצנירּפ גשיטארקָאמעד , נראפ גייא ביז טלעטש ,"זיירק:לאוו םענ

 "ץוטסלאשטאנ רעטמיטשאב, רעד דאצימ כיז נשימניירא םעד ננעק טריט

 נעיירפ מעד גיא (ייטראּפ .רעד נופ גנוטקאווראפ רעלארטנעצ רעד נופ .ח .די
 נקילעפוצ א גנעװ טינ כיז טלדנאה ָאד .קכָאפ םעד כרוד נטאנעלעד נביילק

 :נעט , רענײמַעגלא רעד ננעוו רָאנ ,ענייה .וו'כ זדנוא טרעסומ ,שנעדיצניא
 ועד גיא מוילארטנעצ וצ נוא מזיטארוקָארויּב וצ צנעד
 :ירפ כיוא טקרעמעגנָא ,סע טסייה ,כיז טָאה עכלעוו ,צנעדנעמ רעד ,* יי טר אפ

 לעיּפיצנירּפ , זומ עמ ןבעלרעפעג .סרעדנוזאב טציא טרעװ עכלעװ רעבָא ,רע

 :ערט יד נענייז ײטראּפ רעד נופ סעיצוטיטסניא עקיטרָא יד זא ,גענעקרענַא

 ניא לָאמאכָאנ, :רושָארּב סוָאטראמ 'כ נופ טאינאלּפ) "נּבעפ ריא גנופ רעג

 עקיטכיװ עלא זא ,וצרעד גרעװ טניוװעג , םינ פראד עמ ,("טייחרעדנימ רעד

 .גענערָאװ םראד עמ ,"רעטנעצ גײא גופ ניײנסיורא גלָאז גסולשאב עשיטילאּפ

 יד טרילראפ עכלעװ ,קיטילָאּפ רעשירענירטקָאד, א נגעק ייטראפ יד

 :"אּפ נפא עדער סװַאטראמ 'כ מעד גופ געמונעג)} 'ינּבעל גנטימ טגנודניּבראפ

 .("עקינײז סָאד נעמענ טעוו נּבעל סָאד) זא ,מעד נגעוו רָאפנעמאזוצ:ייט

 :רא נייז טפיטראפ -- ,נכאז יד נופ כָאֿפ יא קוק לָאז עמ  ביוא

 עבעלנעזרעּפ נופ נריהארטסּבא כיז לָאז עמ ּביוא -- ,ענייה .װ 'כ עיצאטנעמונ

 :הלק ניק טינ טליּפשעג ,קידנעטש יװ ,ָאד כיוא גכָאה סָאװ ,נסיוטשנעמאזוצ

 ;ע ר יה ננעק גנורעטיּבראפ רעקיזָאד רעד ניא נעזרעד רימ נלעוו ,עילָאר ענ

 ,ָאד םיג רעכלעװ ,רעסאפראפ םענופ גכָארטשעגרעטנא) נטסינָאיזיװ

 :נםירגאב יד נופ דײשרעשנוא םעד פא ,זעמער א ,נענעכער םראד עמ יװ

 ;םֹוא מעד רעקירעד (נטסינָאיזיװער נגעק פמאק נוא מזינָאיזיװער נגעק םמאק
 נקיטײז , מעה גגעק ײטראּפ רעד גיא נענָאזרעּפ עלעיציפָא יד נופ יורטוצ

 נגעוו רושָארּב יד טנעײלעג טינ בָאנ ,קיטנעק ,מָאה ענייה .) יט נע מעלע

 :א טימ ביז רע טצונאב רעבירעד גוא ,דנאטשוצ:גנורעגאלאב גנעק פמאק

 ,םעד וצ עיצידארט רעד נופ יורטוצמוא םעדע ,( * (0048106/4טזמ :מזיצילגנעו

 ,מעד וצ עיצוטיטסניא רעכעלנעזרעּפמוא נא נופ -- ,כעלנײװעגמוא זיא סָאװ

 נפ רָאפנעמאזוצ גפא עיצוילאזער סדָארלעסקא .ז) "?עודיווידניא זיא .סָאװ

 נײא טימ, ,(וישאיציניא עלעודיושדניא יד גקירדרעטנוא נגעװ עגיפ רעד

 א =
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 811 / ץירוצ טירט ייווצ ,סיורָאפ .טָארט א -

 ,םריזירעטקאראפ רעכעה ניוש גבָאה רימ סָאװ ,צנעדנעט עבלעז יד ,טרָאװ

 -  ."ײטראּפ רעד ניא םוילארטנעצ נוא םזיטארקָארויב ֹוצ צנעדנעט א יװ

 :ײא רעקינייװ םינ ענייה .ז 'כ מאּב סיורא טור "נילּפיצסיד, םירנאּב רעד

 -- ,גטסינָאיזיװער ידע... .דָארלעסקא 'כ םאּב יו ,טייקטבארבעגפוא עלעד

 ,ראפרעד נילּפיצסיד ניא ?גנאמ םעד גפרָאװעגפוא געמ מַָאה --- ,רע טביירש

 ?רֶא נא -- "גטפעה:טאנָאמ עשיטסילאיצָאס , יד גיא גבירשעג נכָאה ייז סָאװ

 ?ָאמעדלאיצָאס א ראפ נענעקרענא טכָאװעג טינ עליפא טָאה עמ נבלעװ ,נאו
 .ײטראּפ רעד נופ ?ָארטנָאק טרעטנוא טינ טייטש רע ?ײװ ,נשיטארק
 ?ָאמעדלאיצַאס, :םירנאב םעד נרעלעמשראפ וצ ווורַּפ רעקיזָאד .רעד גיוש

 ס'בעג םעניא נילּפיצסיד נופ גנורעדָאפ עקיזָאד יד גוש ,?רעשיטארק
 ;רעד) "םייהיירפ עטגנידאּבמוא נשרעה פראד'ס וו ,עיצקודָארּפ רעשייידיא נופ

 -רָאפ?יזינאגרֶא יד גוא ,סעצָארּפ א ןיא פמאק רעשייידיא רעד :כיז טנָאמ

 :אףקָארויּב ןצ צנעדנעט א נגעװ סעדייא נגָאז , ,(נעמרָאפ זיולּב גענייז נַעמ

 ר גנאל ,גנאפ כָאנ נוא .,"טעטילאודיווידניא יד נקירדרעטנוא וצ נוא םזיפ

 ;טאההאפ רעקיזָאד רעד נגעק םינאפיוא עטסכעלגעמלא יד פא עגייה .וװ טרענ

 םורא טמענ עכלעוו ,עיצאזינאגרָא עסיורג נ יי א , גפאשאּכ וצ צנעדנעט רעפ
 וצ צנעדנעט רעד נגעק ,טריזילארטנעצ כעלנעמ םייװ יװ זיא עכלעװ ,צלא }

 גנורעדָאפ רעד ננעק טרענוד רע ,"עירָאעט נ ַײ א ,קיטקאט גיי א נפאשאב |
 רע ,יעיצאנידרָאּבוס רעדנילּב, נופ ,"טייקמאזכרָאהעג רעטשסגנידאּבמוא, נו
 םעלּבעמשכוּ .פנ,ד.א .ווא.א !"םזילארטנעצ נטכאפנייראפ, מעד ננעקא .טרענוד
 ."ןרָארלעטקא טיול,

 :עגרעדנאנאפ ביז טָאה ,גביוהעגפוא טָאה ענייה .וװ סָאװ ,טיירטש רעד
 טקיטסימראפ טינ םיִא גבָאה ײטראּפ רעשישטייד רעד גיא ?לײװ גוא ,טנערב
 נרעלק םװָאמיקא עשישטייד יד ?יײװ ;עיצאטּפָאָאק ננעװ געיירעסייר םוש גייק
 ;אֹּב א ניא קידנעטש רָאג ,נרָאפנעמאזוצ םא זיולּב םינ עימָאנַאיזיפ רעייז םוא
 נופ ןילאנא מוצ נןָאלעגסױא דלאּב טיײרטש רעד כיז טָאה ,נאגהֶא רעדנוז
 ;רָא רעד ניא טזינַאיזיװער גוא עיסקָאדָאטרָא גופ נצנעדנעט עלעיפיצנירּפ יד
 ;ילָאװער רעד נופ רעיײטשרָאפ יד נופ רענייא סלא .ענארפ רעלענַאיצאזינאג
 אב יװ טקנוּפ ,ביז טייטשראפ ,יז טקידפושאּכ עמ סָאװ) גנושכיר רערענָאיצ
 עכעלקערש ערעדנא ניא גוא ?יירעטיזיוװקניא , ,"יירעטאטקיד, גיא ,זדנוא

 :רא ,28 רעמונ 1904 ,"טייצ עײג) יקסמואק .ק גטָארטעגסיױרא זיא .,(נכאז
 -- ,רע טעדלעמ -- ,?קיטרא סענייה .װ, .(יייטראּפ נוא .זיירק לאוו , לקיט
 .י"צנוטכיר רעשיטסיגָאיזיװער רעצנאנ רער נופ גנאגנעקנאדעג מעד טזייוװאב
 עילאטיא גיא ביוא ,כיײרקנארפ גיא ביוא רָאנ  ,דנאלשטייד יא ןיוֿפב טינ
 ןכאושּפָא ראפ ,מזימָאנָאטװא ראפ גזייא .נוא לָאטש נטסינוטרָאּפָא יד נעייטש



 ם"אדסר רעד ניא גנוטלאּפש יד נוא רָאפנעמאזוצ רעטייווצ רעד ,ןי/ 72

 ערעײז נעגנערב מוטעמוא ,לונ א וצ יז גזָאסיױא ראפ ,נילּפיצסיד:ײטראּפ יד

 -ארקאמעד, םעד נעלפירקראפ וצ ,עיצאזיגאגדָאז עד ֹוצ גצנעדנעט

 זיא'ס זא ,טינ טײיטאּב עיטארקָאמעד, .םזיכר אנא ןיִּב "ּפיצנירּפ-.נשיט

 ;ךיזינאגרָא רעד יניא גטסינוטרָאּפָא יד יקטשואק  .ק טנרעל---,טכאמ גייק ָאטינ

 נופ טפאשרעה טסיײה יז ,עיכראנא גייק םינ ןיא עיטארקָאמעד -- ,ענארפ

 ע-עדנא נופ דיישרעטנוא מוצ ,עטקיטכעמלופאּב עריא רעביא עסאמ רעד
 / רעד גיא גענײז קֶלָאֹפ מענופ רעניד עטשרעמיולק יד נעװ ,געמראפ:טכאמ

 :ער יד כָאנ כעלריפסיוא טגלָאפ יקסטואק .ק ,"רעשרעה ענייז טייקבעלקריװ

 האפ יא מזימָאנַאטװא נשישסינוטרָאּפָא מענופ עילָאר עשירעטאזינאגראז

 :ארקַאמעדלאיצַאס רעד וצ סָאװ ,סָאד עקפאד זא ,סזייוואב ,רעדנעל ענעדייש

 אפ *"נטנעמעלע עואושורוּב ע סא מ, א נָא ביז טסילש עיט
 גכעדב וצ גנצנעדנעט יד נֹוא מזימָאנַאטװא םעד ,מזינוטרָאּפָא םעד טקראטש

 ;ינאגרָא  עקפאד) זא ,לָאמארעּבָא נוא לָאמארעדיװ טנַאמרעד ,נילּפיצסיד יד

 ,ינעיירפאב כיז טעװ .טאיראטעלָארּפ רעד גבלעוו טימ ,רעוועג צנעי זיא עיצאז

 :גניא יא סָאװ ,םמאקנסאקק גוי רעוועג צנעי זיא עיצאזינאגרָא , עקמאד זא
 ."טאיראמעלַארּפ גראפ כעלמיט

 ;קנארפ ניא .רעדייא רעכאווש זיא םזינושרָאּפָא רעד וװ ,דנאלשטייד ניא
 טכארבעג לײװהעד גצנעדנעט עשיטסימָאנָאטװא יד נבָאה,, ,עילאטיא .נוא .כייר

 ?אטקיד יד נגעק סעיצאמאלקעד עשיטעטאּפ .רעקינייוװ רעדָא רעמ וצ זיולּב

 ** םעריײכ ניא גגיילניירא גנעקנא ,סרעטיזיווקניא עסיורג יד נגעק נוא סיעט
 ,געיירעסײר והא נשינעּפעשטוצ עכעלדנעמוא וצ ,סעסרָאקיּפא נכוזסיוא נוא

 .."גידק נכעלדנעמוא נא וצ זיולּב טכארּבעג טלָאװ ייז גּביילקרעדנאנאפ סָאװ
 רעד ניא מזינוטרָאּפָא רעד ּוװ .,דנאלסור גיא זא ,רעדנּוװ .גייק טינ זיא'ס

 :םימָאנָאטװא יד גבָאה ,דנאלשטייד ניא רעדייא ,רעכאווש כָאנ זיא .ייטראּפ

 .ףקעֹר עשיטעטאפ, רערעמ גוא נעיידיא רעקינייװ נריֹוּבעג .טצנעדנעמ עשיפ

 .געיירעסייר נוא י"סעיצאמאל

 א ,כעֿפנעמ , :ריפסיוא מוצ טמוק יקסטואק סָאװ ,רעדנוװ גייק טינ זיא'ס

 ףעהנעל עלא גופ םזינָאיזיװער רעד כיז טנכייצ עגארפ רעדנא מוש ניק גיא
 / ענעריישראפ ענייז עלא םא טקוקעג טינ ,טײקיטראנײא אזא טימ סיוא טינ

 נשטנעמ עקוזָאד וד רעמ סָאװ ..נ ס ער ָא ש ז נָא וקסטנאק .ק טפור לופשווב סלא *
 :ראפמוא גולפוצסיד:ויטואּפ יד, נשטנעמ עכלעזא ראפ פראד םזינוטרָאּפָא םוצ כוז גגוונ
 ."טייקכעלנעזהעּפ רעייז נופ גנוקורדרעטנוא עראבזָאלרעד טונ א יװ ,נעזסווא כעלדיומ

 -ווקע רעשישטיוד רעד זוא (מערויכ) 122005122/ טרָאװ עשישטווד סָאד *+
 ןוא סָאד ."נצעזעגנמאנסווא ,  נוא ''דנאמשוצ-גנורעגאלאב , נשיסור םענופ טנעלאוו

 ,גטסונוטרָאפָא עשישטייד וד נופ "טרָאװ עכעלקערש , סָאד
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 ;ארפ:ריזינאנרָא רעד גיא עקפאד יװ ,טייקיבראפליפ רעצנאג נייז פא ,מינימ
 עיסקָאדָאטרָא רעד נֹופ נצנעדנעט:טנורג יד טרילומרָאפ יקסטואק כיוא ,"עג

 םעגופ םליח רעד טימ טיִּבעג גקיזָאד מעד ניא םזינָאיזיװער םענופ נוא

 עמ, .םויטאהקָאמעד (ננעק}) טלס(95 מזיטארקָארויּב :"םרָאװ גכעלקערש,

 / * ךנאטשרָאטײייטראּפ םעד נּבעג זא--;יקסשואק .ק טּביירש ---- ,זדנוא טגָאז |

 ניא טאטוּפעד א ראפ) טאדידנאק א גופ גלאוו יד פא נקריוװ ןוצ טכער סָאד
 גכעלדנעש א נכאמ, טייטאב --- גזיירקלאוו עקיטרָא יד דאצימ (טנעמאלראפ
 עצנאג יד זא ,טרעדָאפ רעכלעו ,ּפיצנירּפ גשיטארקָאמעד גפא טאטנעשא

 דעד כרוד ,פורא נטנוא גופ געלקיווהעדנאנאפ כיז לָאז טייקיטעט עשיטילָאּפ
 ;ארקָארויּב נכרוד ,ּפָארא גביוא נומ טיג גוא ,גסאמ יד גופ טייקיטעטסּפלעז

  :ַָאמעד בעלקריװ ןזיא םינ רעכלעװא נאראפ ןיא'ס ּביוא רעֶּבָא *.,.געוװ גשיט
 ;רעביא נא גבָאה פראד טיײהרעמ יד זא ,רעד סָאד ןיא ,פיצנירּפ רעשיטארק

 נטאטופעד יד נופ גלאוו יד ..,"טרעקראפ טינ נוא ,טייהרעדנימפ רעד רעּביא גָאװ

 יזיא גייז טינ לָאז סָאד זיירקלאוו גרעדנוזאב א ראפ סָאוװ נופ טנעמאלראּפ מוצ
 גקריו עקאט פראד עכלעװ ,גצנאגניא ייטדאּפ רעד ראפ עגארפ  עקיטכיװ א

 . רענעמסנעיורטראפ כרוד ינשטָאכ ,נטאדידנאק יד נֹופ גנומיטשאב רעד פא

 רעדָא שיטארקָארויּב וצ זיא סָאד זא ,כיז טכוד סע נעמעװ, .יײטראּפ רעד נופ
 :עגנָא גלָאז נטארידנאק יד ןא ,גגיילרָאפ גריבורּפ רע לָאז ,שיטסילארטנעצ

 -םיב רעדילגטימ-ייטראּפ עלא גופ גגומיששּפָא רעטקעריד כרוד נרעוו טקרעמ
 סא כיז גגָאלק וצ סָאװ אטינ זיא ,נריפוצכרוד כעלגעמוא סָאד זיא םיוק ,לאק

 ,ערעדנא ליפ יוװ  ,עיצקנופ ענעזיוװעגנָא - יד געוװ ,םזישארקָאמעד גיא ?גנאמ

 ;םע נו רעדָא רענייא גופ טריפעגסיוא טרעװ ,יישראּפ עצנאג יד גריראב .סָאװ

 רעשישטייד רעד נופ "טכער:געהנימ ,,- םעד טיול ,"גצנאטסניא:ייטראּפ עכעל

 "ביז גדיירמוא שירעוואכ , רעירפ כיוא גזיירקלאוו ערעדנוזאב גגעלפ ייטראּפ

 .טארידנאק מענעֶי רעדָא םעד נלעטשסיורא גנעװ דנאטשרָאפ-ײטראּפ גטימ

 סָאד גיײז גונעג לָאז סע זא ,סיורג ֹוצ גנרָאװעג ניוש זיא ײטראּפ יד רעבָא;

 וצ םוא טרעה טכער:נעהנימ סָאד .טכעד:נעהנימ עקידנגײװשליטש עקיזָאד
 . ;ראפטסבלעז סעֿפע יו סָאד גענעקרענא וצ םֹוא טרעה עמ גוא ,טכער א גײז

 גײז עליפא בוא נעגנומיטשאב .ענייז נופ טלאהניא רעד געװ ,סעכעלדנעטש

 סישיג טננידאבמוא טרעװ טלמעד .נטיר טש א ב טרעו עפוע צנעטסיזקע

 וצ גייגרעבירא ..."סָאד נריציפידָאק ,טכער עקיזָאד סָאד נרילומרָאפ וצ יונעג

 נוא 66 0691160ט00) **גנוקיטסעפראפ:טוטאטס רעיונעג, רעמ א

 .וומראּפ רעשוטארקַאמעדלאוצַאס רעשישטיוד רעד נופ ק"צ רעד טטיוה ווזַא -- *

 .ורעב יא

 :טואק .ק גנוקרעמאב עקיוָאד יד גֵכֹולְגראַפ וצ קודנרעלאב טסכעה ווא סע **



 פ"אדסר רעד גיא גנוטלאּפש יד נוא רָאפנעמאזוצ רעטייווצ רעד .1/ 874 |

 ( 1066 51181111614) טיקגנערטש יד גקראטשראפ וצ מעד טימ נעמאזוצ
 ."עיצאזינאגרא רעד נופ

 םמאק נקיבלעז םעד עוויווס רעדנא נא גיא ,נפיוא אזא פא ,טעז ריא

 ײטראּפ רעד נופ ?נילפ גרענָאיצוילָאװער נוָא נשיטסינוטרָאּפָא םעד גשיווצ

 םזימָאנָאטװא גשיװצ םקילפנַאק נקיבלעז מעד ,ענארפ:ריזינאגרָא רעד מורא

 יד גשיוצ ,"מזיטארקָארויב, נוא םמזיטארקָאמעד גשיווצ ,טזילארטנעצ נוא

 טייקגנערטש יד נקראטשראפ וצ נוא טייקגנערטש יד גכאושוצּפָא נצנעדנעט

 ;יפ עיגָאלָאכיסּפ רעד נשיװצ ,נילּפיצסיד רעד נופ גוא עיצאזינאגרָא רעד נופ

 .,רעיראטעלַארּפ םענעטלאהעגסיוא גא גוא טנענילעטניא נקיטפאהדנאטש טינ א

 :עגנעמאזוצ רעשיראטעלָארּפ רעד גופ גוא םזילאודיווידניא נשיטנעגילעטניא גופ

 יד טקילפנָאק גקיזָאד םעד וצ נגיוצַאב כיז טָאה יװ ,כיז טגערפ .טײקנסָאלש

 !טכישעג יד נרעפיטש יד סָאװ ,ענעי טינ-עיטארקָאמעד עזאושזרוּב
 .-- רָארלעססא 'כמער ןיא סע געװ גזיװאּב וצ טנָאזעגוצ רָאסעּב טשרע סָאה

 גיא בכױא טָאה עכלעװ ,עיטארקָאמעד עזאושזרוב עלאער .יד ,עסעמע יד רָאנ

 ,ןטכאּבָאאּב וצ עקויפ ,רעײטשרָאֿפ עטנרעלעג רעקינײװ ניק םינ דנאלשטייד

 :'ד עזאושזרוב עשישטייד יד ?סעצנעירשזָאבָאװסָא נרעה ערעזדנוא רעדייא

 ?קעװא כיִז טָאה גוא כעוקיװ םעייג גפא גפורעגּפָא דלאב כיז טָאה עיטארקָאמ

 ---(םושעמוא יװ ,קידנעטש יװ ,עשיסור יד יװ -- ,נזייא נוא לָאטש טלעטשעג

 רעד .ײטראּפרעשיטארקָאמעדלאיצַאס רעד נופ ל?גילפ נשיטסינוטרָאּפָא מעד ראַפ

 :ר ו פ ק נא רפי , יד ,לאטיּפאק:עשזריב גשישטייד מעד נופ גאגרָא רענעעזעגנָא

 ,לקיטראטײל נקידרענו א טימ נטָארטעגסױרא זיא ,"גנוטײצ רעט
 רעכלעוו .(,,180810146/ 261?ט88", 1904 ,7/11ש' אט 97, 2068601241/*)

 רעשישטייד רעד אּכ נרעוו נדָארלעסקא נפ נטאיגאלּפ עזָאלנסירועג זא .,טזײװאב
 רעטרופקנארפ רעד נופ נשארקַאמעד עזײב יד .קנערק נימ א טעשַאּמ עסערּפ

 :ראּפ רעשיטארקָאמעדלאיצָאס רעד גיא "גנושרעהטסנלעז , יר גפָארטש עשזריּב

 :ראּפ רעד נופ טפאשרעה עשיטארקַאטװא , יד ,"רוטאטקיד:ייטראפ , יד ,ייט

 יז יוזא, ליװ עמ עכלעװ טימ ,?סמערייב, עקיזָאד יד ,"עווטסלאשטאנ:?ייפ
 ;גוקידלושאב עשלאפ , יד ביִז טנָאמרעד) "מזינָאיזיװער גצנאג מעד נפָארטשאב

 2רָאֿפ א מימ טכער-געהנימ עמנעקרענא קודנגוווושליטש סָאד נטוובראפ נגעוו סיקס

 רעבוא טבעל'ס גכלעוו ,"םייבמוא , נצנאג עד טימ טכעה"טוטאטס :טקיטסעפראפ לעמ

 .רָאפנעמאזוצ:ויטראּפ םעד טניו טםארפיב עיצקאדער יד נוא לאלכיב ייטראפמ רעזדנוא

 66 .ז ,עגיל רעד נופ רָאפנעיכאזוצ נפא) שטולוסאז .וא .װ נופ עדער יד כוולגראפ

 = םענופ טיומאב נצנאג םעד םווק כוז ראפ טריזילאער עכלעוו ,(.גלָאפ נוא

 .299 םוובמוא גקיד

 י .ד ער .לטעלב-טנוָא -- *
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 ;ופ ,יטײקמאזכרָאהעג רעדנילּב, גופ גנורעדַאפ עקיזָאד יד ,(=מזינוטרַָאּפָא גיא

 נופ ,"עיצאנידרָאבוס רעשיייקאק , נֹופ גנורעדָאפ יד ,?"נַילּפיצסיד רעקידנטיוט;

 טעװ סָאד} "םנענימראּב עשיטילָאּפ , גיא רעדילנטימ:יטראּפ יד נעלדנאווראפ

 עכעלטיא) .(!בעלעדער נוא כעלעפירש רעדייא ,רעקראטש ליפ נייז כָאנ

 -|צ ,עשזריּב רעד נופ רעטיר יד נעגערָאצ -- ,טייקכעלמיטנגייא עכעלגנעזרעפ

 :ארקַאמערלאיצָאס רעד אֹּב סעקדנָארַאּפ עשיטארקָאמעדיטנא יד קידנקוק

 ?ייװ ,נרעװ טפעדיורעג ,ריא טעז ,טראד טעטילאודיווידניא עבעלטיא -- ,עיט

 ;ערָאשז וצ ,סעקרנָארָאּפ עשיזיוצנארפ וצ געגנערּב וצ ענָאקאס יד טגָארט יז

 טָאה סָאװ ,נאמרעדניז גדלָאמעג טקעריד טָאה סע יװ ,מזינארעילימ נוא מזיס

 יד גומ רָאפנעמאזוציייפראפ נפא "טהירעפער ענארפ רעקיזָאד רעד רעּבינ
 | ,נמארקַאמעדקאיצַאס .עשיסקאז

 כעלטרעוו עײנ יד גיא געניז רעלעיפיצנירּפ א גאראפ זיא'ס ?פיוו פא ,ָאזלא
 אטפינ ןיא ?יפיוזא םא ,ענארפ:ריזינאנרָא רעד גגעוו י"ארקסיא, רעײנ רעד נופ
 ;םיוא גקיזָאד םעד .עניז רעשיטסינושרָאּפָא נא זיא סָאד זא ,לפײװצ םוש ניק
 ,רָאפנעמאזוצ:ייטראפ רעזדנוא נופ ןילאנא רעצנאג רעד ייס שקיטעטשאב ריפ

 ,פגילפ גשיטסינוטרָאּפָא נא גוא גרענָאוצילַאװער א פא טליישעצ ביז טָאה רעכלעוו
 ,:עייטראּפ עשיטארקָאמעדלאיצַאס עשוײּפָארײא על א נופ ליּפשייּפ רעד ייס
 עא סיוא כיז טקירד עגארפ:ריזיגאגוא רעד ניא מזיגוטרָאּפָא רעד עכלעװ גיא

 עליפא טּפָא רָאנ נוא ,נעגנוקידלושאּב עקיבלעז יד גיא ,נצנעדנעפ עקיּבלעז יד
 ;ראפ יד גופ גטייקרעדנוזאב עלאנָאיצאנ יד ,סיוועג ,כעלטרעוװ עקיבלעז יד גיא
 ;עריישראפ ניא נעגנוגנידאּב עשיטילַאּפ עניוצלא-טינ יד גוא געײטראּפ ענעדייש
 טזיגוטרָאּפָא גשישטייד םעד קידנכאמ ,לּפמעטש רעײז םורא גגיל רעדנעג עג
 ,נשינעילאטיא םוצ נשיזיוצנארפ מעד ,גשיזיוצנארפ םוצ כעלנע טינ רָאג ראפ
 :יט:טנורג רעד נופ טײקיטראנײא יד רעבָא .נשיסור םוצ גשינעילאטיא םעד
 ,םינוטרָאּפָא נא גוא גרעגָאיציפָאװער א פא נעיימראּפ עלא עקיזָאד יד אב גנול
 .יפ גצנעדנעט יד נופ נוא גנאגנעקנאדעג מענופ טייקימראנייא יד ,?גילפ נשיט
 ,ענ טינ ,טעליוּב סיורא גטערט עגארפ-ריזינאגרַא רעד ניא םזינוטרָאּפָא םענ)
 יד * .נעגנוגנידאּב .יד גופ םייחנדיישראפ רענעזיוװעגנָא רעצנאג רעד םא טקוק

 ;לאוצָאס עשיסור יד נופ גנולווט עמלא יד זא ,נעלפיווצ טונ טצוא טעװ רענויק *
 נעוועג זיא רעקיטילָאּפ נוא נטסומָאנָאקע פא קוטקאט נופ גגארפ גיא נטאהקַאמעד
 ילאוצַאס רעכעלרעקלעפנשווצ רעצנאג רעד נופ גנולייט יד יװ ,נימ גקיבלעז םענופ
 :שיווצ דיישרעטנוא רעד םאגאה ,נרענַאוצוולָאװער גוא גטסינוטרָאּפָא פא עוטארקַאמעד
 ינָאמ נוא ראמלָאפ-נַאפ כ"ב וד גוא ,טייז נווא נופ ,וָאמוקא נוא ווָאנוטראמ כ"כ וד
 וווא טקנופ .סיורג רעיוז זיא ,רערעדנא רעד נופ ,נארעולימ נוא סערָאשז רעדָא םלע



 פ"אדסר רעד ניא גנוטלאּפש יד נוא רָאפנעמאזוצ רעטייװצ רעד ,ןצ/ 26

 נעיור יד ניא צנעגילעטניא רעלאקידאר רעד גופ רעײטשרָאפ לָאצ עסיורג רעיײז

 :עג טָאה נטאהקָאמעדלאיצַָאס ערעזהנוא נופ גוא גטסיסקראמ ערעזדנוא נופ
 ;ָאכיסּפ ריא גכלעוו ,מזיגוטרָאּפָא רעד זא ,כעלדיימראפמוא טכאמ גוא טבאמ

 ;ךאפ .יד ניא נוא נטיּבעג .עטסנדיישראפ יד ניא נײז לָאז ,טפאשאב עינַאל
 ?םנֹורג יד גיא מזינוטרָאּפָא מעד גנעק טפמעקעג נבָאה רימו ,געמרָאפ עטסנדייש

 ' םָאר גוא ,מארגָארּפ נופ ננארפ יד ניא ,גניושנַאטטלעװ רעזדנוא גופ גגארפ
 נא וצ טכארבעג כעלדיימראפמוא טָאה גליצ יד ניא כיז גייגרעדנאנאפ עלופ
 נברָאדראפ נּבָאה סָאװ ,נלארעּביל יד נשיווצ גנוצענערגרעדנאנאפ רעקיפליגדנע
 טפמעקעג נבָאה רימ .נטארקָאמעדלאיצָאס .יד נוא ,מזיסקראמ גלאגעל רעזדנוא

 כיז ניגרעדנאנאפ סָאד נוא ,קיטקאט נופ נגארפ גיא מזינוטרַאּפָא םעד .נגעק

 עקיטכיוװ , רעקינײװ עקיזָאד יד ניא וָאמיקא נוא יקסוועשטירק כ"כ יד טימ

 םײלנאּב טינ ןיא נוא סקילײװטײצ * זיולּב געוועג ,כעלריטאנ ,זיא ,גגארפ

 :אֹּב טציא גפראד ריִמ .נעייטראּפ ערעדנוזאב נדקיּבסיוא םוש ניק םימ גרָאװעג

 :נאֹגֹרֶא יד ניא נרָארלעסקא נופ נוא נוװָאטראמ גופ םזינוטרַאּפָא םעד נפמעק
 ירד רעדיײא ,כעלריטאנ ,נגארפיטנורג רעקינײװ כָאנ גענייז עכלעוו ,ננארפ:ריז

 :ָאמ נקיטנייה אֹּצ נענייז עכלעוו רעּבָא ,נגארפ עשיטקאש גוא עשיטאמארנָארּפ

 .גּבעל:יטראּפ רעזדנוא גופ .ענעצסנאווא .רעד פא נעמוװשעגסיורא טנעמ
 טינ לָאמגײק נעמ רָאט ,מזינוטרָאּפָא גנעק םמאק גגעוו ביז טדער'ס געװ

 טזינוטרָאּפָא מענרעדָאמ גצנאג מענופ כירטש נשיטסירעטקאראכ מעד גסעגראפ

 נייז ,טייקנעמווװשעצ ,טייקטמיטשאּבמוא גייֵז :נטיּבעג עכעלטיא נוא עלא ניא
 :געטש טסייוו ,עפונ רוטאנ נייז םיוק טסינוטהָאּפָא רעד .נּפאכנָא כיז נזָאל טינ

 :ער יד טכוז ,עגארפ רעד גופ גנולעטש עקיטליגהנע נוא עטמיטשאּב א סיוא קיד

 :םילש עבלעװ ,נטקנופדנאטש נשיווצ גנאלש א יװ כיז טלגנעלש ,עטנאטלוז
 טימ ייס "קימיטשנייא ניײז וצ,, כיִז קידנעימאּב ,נטייווצ מער רענייא סיוא

 ןצ גטייהנדיישראפ:ננוניימ ענייז קידנזָאלסיוא ,נטייוװצ םער טימ ייס ,מענייא

 .א.א גששנּוו עקידלושמוא גוא עטוג וצ ,סעקייפס וצ ,נעגנורעסעּבסיוא עניילק

 זיא ,נייטשנרעב .דע 'כ ,ננארפ'מארגַארּפ ניא . טסינוטרָאּפָא רעד .וז .א .א .וד
 נא ,יטראפ רעד גופ םארגָארּפ רערענָאיצוילַאװער רעד טימ '"מיקסאמ

 ,עגארפ-ריזונאנהַא רעד נוא נעגנוליוטנטנורג יד נופ םייקיטראניוא וד קעפָאס נָא זוא

 שוטילַאּפ נשוווצ געגנוגנידאב וד גוא טרוושרעטנוא .עקיטלאוועג וד פא טקוקעג טינ

 -גורּפ ודסָאװ ,שוטסירעטקאראכ רעויז זיא סע .רעדנעל עיורפ שוטולַאּפ גוא עזַאלטכער

 כעוקיו מעד קיפוולעג קודנרוראב ,"ארקסיא, רעוונ רעד נופ עוצקאדער עלעיפיצ

 נט מ עגס'וו| א  קידסענַאדכאּפ טָאה "0 .(64 .טונ) ענויה נוא יקסטּואק נשיווצ

 םוינוטרָאּפָא 22כ על טו א נופ נצנעדנעט על ע יט צ ניר פ 'ד נגעוו עגארפ יד

 .עגארפ-רוזונאגרָא רעד נוא עיטקָאדָאשרָא רעכעלטיא נופ נוא
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 רעּכָא ,"גרעוו טרימרָאפער לאקידאר לָאז יז, גלעװ ,רעכיז ,טְלָאװ .רע םאנאה

 יזא טינ ,קיסעמקעװצ טינ זיא סָאד זא ,טײצ טיג כָאנ זיא'ס זא ,טלאה רע

 עבלעוו) "קיטירק , רעד נופ "נּפיצנירּפ עניימעגלאפ יד גכאמ רָאלק יװ ,קיטכיװ
 רעד אב כעלטרעװ גוא נּפיצנירּפ נגהַאב שיטירק:טינ גיא רעקירעד געייטשאב

 .נָאפ'כ ,קיטקאט נופ נגארפ גיא טסיגושרָאּפָא רעד .(עישארקַאמעד רעזאושזרוּב
 ;ָאיצוילַאװער רעד גופ קיטקאט רעטלא רעד טימ מיקסאמ כיוא ןיא ,ראמלָאפ
 :אלקעד טימ רערעמ כיוא ביז טצענעדנאּב נוא עיטארקָאמעדלאיצַאס רערענ

 םינ גםיומושעּב ,נעיירעבאמקעזיוב עניילק ,נעגנורעסעּבכיוא עגיילק ,עיצאמ

 ;םילאירעטסינימ, -עטמיטשאּב ןיא טינ רעכלעװא טימ קידנטערטסיורא

 װָאטראמ כ"כ יד ,נגארפ:ריזינאגרַא גיא גטסינוטרַָאּפָא יד .קיטקאט '""רעשיט

 עמקעריד פא טקוקעג טינ ,גּבעגעג טינ טנייה ןיִּב ביוא נּבָאה ,דָארלעסקא נוא
 טנעקעג גטלָאו עכלעוו ;גסיזעפ עלעיּפיצנירּפ עטמיטשאב םמוש גייק ,נפורסיורא

 :אּבמוא ,גלעװ כיוא נטלָאװ ייז ;"נפיוא:טוסאפס א םא גרעו טקיטסעפראפ,
 טופאטס גלענָאיצאזינאגרָא רעזדנוא גופ "מרָאפער עלאקידאר א, ,נלעװ םגניד

 ;ירפ נלעוו רעסעב גטלָאװ יז רעבָא ,(8 טלאּפש ,2 .ז "2 88 טונ יארקסיא,)

 םעלקריו א ?ייװ) ??עיצאזינאנרא גופ ננארפ עניימעגלא , טימ ביז געמענראפ רע

 .גאהאּפ נפא טקוקעג םינ ,ןיא רעכלעוו ,טוטאפסורעזדנוא נופ מרָאפער עלאקידאר

 ;ברוד קידנעייז ,טכארּבעג םעלדיימראפמוא טלָאװ ,שיטסילארטנעצ טרָאפ 4

 עריומ נוא ,מזימָאנָאטװא וצ ,"?ָארקסיא, רעײנ רעד נופ טסײג מעניא טריפעג

 כיז טליװ מזימַאנָאטװא ֹוצ צנעדנעפ רעלעיּפיצ ניר8 גײז ניא כיז גײז

 יעלעיּפיצנירּפ , רעײז ,(טיג גיילא כיז ראפ עליפא ,טינ סיוועג ווָאטראמ'כ םעד

 :ןבראפשנגיוּבננער עלא טימ רעּבירעדסליּפש עגארפ:ריזינאגרֶא רעד ניא עיציזַאּפ
 :נושרעהטסבלעז גנעװ סעיצאמאלקעד עשיטעטאּפ עקידלושמוא גרינימָאד סע
 .עדער נוא כעלעפיירש ,טײקמאזכרַאהעג רעדנילּב נגעֹוו ,םזיטארקָארויּב גנוא
 רעוװש רעײז כָאנ זיא סע זא ,עקידלושמוא ?יפיוזא םא' ,סעיצאמאלקעד --- ,כעל
 ;ָאק בעלקריוו מענופ געניז גלעיּפיצנירּפ כעלקריוװ מעד יז גיא גדיישרעטנוא וצ
 יד :רעשכידעג צלא ,נירא דלאו גיא רעטייװ סָאװ --- רעבָא ,נלענָאיצאטּפָא

 "םזיטארקארויכ, נפסאהראפ מער געטיטשאּב יוגעג נוא נריזילאנא וצ גווגרּפ
 .:דנידגאּב נוא "גפיטראפ,, וצ נוארּפ יד ,מזימָאנָאטװא ֹוצ כעלדיימראפמוא נריפ
 וצ ,מזיקע וצ ,טײקנענאטשענּפָא נרעפשנעראפ וצ כעלדיימראפמוא .נעגנערּב !
 ;םיטשאּבו כעלקריוו ,רעקיצנייא סלא טניישרעד ,כעלדנע ,נזוארפ עשיטסידנָארישז
 :קארּפ יד) ּפיצנירּפ רעמעליוּב סרעדנוזאּב רעּבירעד קיטקארּפ רעד גיא נוא רעט
 .סיוא .מזי כר א גא גופ ּפיצנירּפ רעד---(עירָאעט רעד ראפ לָאמעלא טייג קיט
 םא ,לרעטײל צנעי זיא טא ,טזיכראנא -- םזימָאנָאטװא -- ןילּפיצסיד ןכַאל
 ,גײטשּפָארא גיא רעדָא טלאה מזינוטרָאּפָא רעלענָאיצאזינאגחא רעזדנוא נכלעוו
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 קץ

 .ּפיאדסר רעד ניא גנוטלאּפש יד נוא רָאּפנעמאזוצ רעטייווצ רעד ,ן 818

 ;סיוא נוא ?ּפערט א פא ?ּפעיט א נופ קידנעגנירּפש .,נגייטשפורא ניא רעדָא
 עניז גופ גנורילומהָאפ רעפמיטשאב רעכעלטיא גופ טקישעג ביז קידגעיירד
 גפא כיוא נקרעמאּב כיז ואל עיצאדארג עקיּבלעז יד טקנוּפ * ,נּפיצנירּפ

 ;ָאטרָא, יד נכאלסיוא :קיטקאט רעד גיא נוא מארגנָארּפ רעד ניא םמזינוטרָאּפָא
 גער --- טיײקכעלגעוװאּבמוא נוא טײקלָאמש יד ,טייקיּבילגטכער יד ,*עיסקָאד

 .עיטארקָאמעד עזאושזרוב -- םמזילאירעטסינימ גוא "קיטירק, עשיטסינָאיזיװ
 טייטש גילּפיצסיד וצ סאה נשימ גנודניבראפ רעשיגָאלָאכיסּפ רעגנע גא ניא

 םָאװ גוא טמוטשטנא טינ טרעװ סָאװ , בי ר אפ גופ עטָאנ עקילײװטנַאל ענעי
 :ופ נוא לאלכיּב נטסינוטרָאּפָאעקיטנײה עלא גופ נשינעּבײרש עלא ניא טגנילק
 / טפיוטש עמ ,ײז טקירד עמ ,ייז טנלָאפראפ טמ .טארפיב טייהרעדנימ רעזדנוא
 כעלטרעװ עקיזָאד יד גיא .ייז טגנערדחאפ עמ ,ײז טרענאלאּב עמ ,סיורא ײז
 :ײא ,סעמע רעשישילָאּפ נוא רעשיגָאלָאכיסּפ רעמ כאסא נאראפ ,סיוועג ,זיא
 :ןפראש  נוא גטנײיכאּב םענופ עפוג רעטװא רעד נעװעג דעשיוכ טָאה'ס רעד

 יר נסעמערעדגיא שםמענ .רעננערדראפ נוא עטננערדהאפ .כעיוקימ ציװ גקינ

 טציא טעװ רעד ,1 פארגאראפ נגעװ נטאבעד יוד נענַאמרעד כוז טעוו'ס רעו *

 גטשרע םענוא סעָאמ םרָארלעסקא 'ב םעד גוא סוװָאטראמ 'כ מעד זא ,נעזרעד רָאלק

 וצ ,גנופוטראפ נוא גנולקיווטנא נוז אב ,כעלדיימראפ טו א טגנערב פארגאראּפ

 ,ליו סָאװ ,רערעדעי---יודוא;טנורג סווָאטראמ 'כ מעד .םוינוטרָאּפָא גלענָאוצאזונאגרָא

 ,"םווטארקָאמעד, רעשלאפ עקאט זוא --- וומראפ רעד נוא נענעבעראפ גוולא בוז לָאז

 יָארווב, זוא יידיא נוימ ,טרעקראפ .פורא נטנוא נופ וומראפ וד נעווב נופ וודויא נא

 מענופ סָארא גבווא נופ כיו םיוב יוטראפ ייד סָאװ ,נענוו מעד גוא "שוטארק
 א :ופ עיגָאֿפָאכוסּפ וד ווס .סעיצאוונאגרָאײווטראּפ ערעדנוזאב וצ רָאפנעמאזוצחווטראפ

 סיקע ,עשיטסינוטרַאּפָא וד ווס ,נזארפ עשיכראנא וד ווס ,טנעגולעטנוא גזאושזרוב

 גגעװ גטאבעד וד ניא טקרעמעגנָא גווַש כיז טָאה צלא סָאד --- טווקונוופומ עשיט

 / םבוו טָאה סָאװ ,טעבוא-נעקנארעג, רעד נגעוו טדער ווָאמראמ '2 .1 פארנאואפ טעד

 בוא רע סָאװ ;נוו מעד גוא סעמע זיא סָאד ."ארקסואק רעוינ רעד גוא "נביוחעגנָא

 טענופ קודנבויהנָא ,גנוטכור רעוונ א נוא קנאדעג מעד סעמעעב עקאט גקור דָארלעסקא

 ,עשוטסוגוטרָאּפָא נא זוא גנוטכיר עקיזָאד .יד סָאװ ,זיֹולָב זיא ערָאצ וד .1 פארגאראפ

 :לעוו רעפיט צלא ,גנומכיר רע קיזַָאד רע ד נוא "נטעברא, גלעוו ייז רעטייוו סָאװ

 -אזוצ-וומראפ נפא גיוש נעזעג רָאלק סָאד טָאה ווָאנאכעלפ 'כ .ּפמוז גוא נעקניז ייז

 טונ םראד עמ סָאװ, :לקוטרא םענוא טגרָאװעג לָאמארעדיוו יז טאה נוא ,רָאפנעמ =

 טימ טינ זיולב םיוג ,כווא נריטּפָאָאק ןצ עלופא טיירג ,סע טסיוה ,ניב בוא ;" ?נַאש

 --יםויכראנא וצ נוא מוונוטרָאּפָא וצ כעלסולשסווא טריפ רעכלעוו ,געוו גקיזָאד טעד

 ?ןווג טינ ?שטייט'ס, :עצויא עטוג וד טגלָאפעג טונ נבָאה רַארלעסקא נוא ונַאטראמ

 לָאמנייק ?וורעסייר א זיולב זיֹא עיצאטּמָאָאק יד זא ינענונעל טימ נווז מיקסאמ

 ריז גוא --- ."נשטנעמ עלעומיצנורּפ נענויז רימ זא ;נזייוואב מיא גלעוו רימ ןטינ

 :אראפ גענווז ויז אב לפווו םא זא ,כעלרעּפמיושאב נעמעלא גוו ואב .נזיוואּב גבָאה

 .םוינוטרַאּפָא נופ נביצנירפ סָאד גענייז --- ,גפוצנירפ עוינ
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 יד זא ,נעורעד טעװ ריא --- רָאפנעמאזוצ:ייטראּפ רעזדנוא נופ נלקָאטַארּפ
 םינ געװ טָאה סע געמעװ ,ענעי עלא ,עטלוואאב עלא גענייז סָאד טייהרעדנימ

 .עיטארקָאמעדלאיצַאס ערענָאיצילָאװער יד טקוװאאּב זיא טםינ סָאװראפ נוא זיא

 :אּב, נּבָאה רימ נעמעוו ,סעצלעידעשטָאּבאר .יד נוא גטסידנוּב יד .נענייז ָאד

 יד נענייז ָאד ,רָאפנעמאזוצ מענופ קעווא נעגײז יז זא ,ליפיוזא םא ""טלווא

 סָאװ ,טימהעד טלװאאּב כעלטיופ נענייז עבלעװ ,?ישטָאּבאר ינשזוי, גופ םייל

 ןיא ָאד ,טארפיּב ענעגיא רעײז נוא לאלכיּב סעיצאזיגאגרָא טיוטעג םָאה עמ

 :ענ טגעלפ רע נעװ ,לָאמ סכעלטיא נעלואאּב טנעלפ עמ נעמעוװ ,ווָאכאמ 'כ

 :;אלבראפ נניילא ביז לָאמ סבעלטיא טארוקא טנעלפ רע ליײװ) טרָאװ א געמ

 געמעוו ,דָארלעקקא 'כ רעד נוא וָאטראמ 'כ רעד ,כעלדנע ,גענייז ָאד ,(גרימ

 ראפ "םזינוטרָאּפָא ניא גנוקידלושאּכ רעשלאפ, רעד טימ טלוואאב טָאה עמ
 גוא לאו יד ףפא עלָאּפאמ רעד טימ נוא טוטַאפס םענופ 1 פאהגאראּפ םעד
 .םינ גופ טאטלוזער רעקילעפוצ ניק טינ נעװעג געגייז סעלווא ערעטיּב עלא יד
 :קאה גופ ,קימעלָאּפ רעדליװ נופ ,נלאפסיורא עפראש נופ ,גציוו עראּבזָאלרע ד
 ,יז נוא רעיײז מָאיאדא נעניימ'ס יװ ,טסיופ םעד גזייוואב/ נוא ריט רעד טימ
 ;ער רעשיטילַאּפ רעכעלדיימראפמוא נא נעוועג ןיא סָאד ,סרעטסיליפ ליפ רע
 ."ארקסיא ,רעד נופ טעברא רעשוייריא רעקירָאיירד רעצנאנ רעד נופ טאשלוז
 רעד טימ טקידגיזעג טאלג טיג רָאי יירד יד נופ .:םעשעמ ניא נּבָאה רימ בוא
 גיא נײגרעּבירא גפראד עכלעוו ,געגנוגייצרעּביא ענעי טקירדעגסיױא רָאנ ,גנוצ
 2מנא יד טימ רָאפנעמאזוצ נפא נפמעק טינ טנעקעג טינ רימ ;ּבָאה ,טאט
 'ב נטימ נעמאזוצ נּבָאה רימ געװ רעּבָא .=ּפמוז , מעד טימ נוא סעצווָארקסיא
 =עגּפָא נא טימ ,נעיר עטשרע יר ניא גנַאלשענ ביז טָאה רעכלעװ ,ווָאטראמ
 רָאג ניוש נּבילּבעג זדנוא זיא -- ,מעליוא נסיורג אזא טלוװאאב ,מענַאּפ נטקעד
 ,וָאטראמ 'כ טעד נוא דָארלעסקא 'כ מעד נעלוואאּב וצ עקערָאה א ,עלעקיּב .א
 יא רעּבירא ןיא סעטיטנאווק יד .טלופענרעּביא גרעװ לָאז רעכעּב רעד זא
 עלא  .גנונעקיילּפָא רעד גופ גנונעקילּפָא נא נעמוקעגרַאפ זיא'ס .טעטילאווק
 א טימ כיז נּבָאה ,סעניוּבשזעכ עקיטייזגנעק יד גסעגראפ נּבָאה עטלוואאּב
 נּביוהעגפוא גּבָאה נוא סמערָא יד ניא ערעדנא יד וצ ענייא גנפרָאװעג רעמאי
 * !מןינינעל נגעק דנאטשפוא נופ נָאּפ יד ,

 :ידשעגרָאפ יד םוא נעייטש'ס געװ ,כאז עליוװ א ןיא סָאד --- דנַאטשפוא

 -עגאלאב,) ָאטראמ 'כ םעד טרעהעג קורדסווא רעכעלרעדנּוװ רעקיזָאד רעד *
 רע נעװ ,טווצ רענעי זוב טראוורעד כיז טָאה ווָאמראמ 'כ .(68 -.ן ,"...דנאטשוצ:גנור
 -בוא .םענווא רומ נגעק "דנאמשפוא נא, נבווהוצפוא וידעק ,טפניפעבלאז נויז טעוו
 רֶע סָאװ ,טומרעד רענגעק גווז נטכונראפ לי רע :וָאטראמ 'מ טרוזימשלַאּפ טקושעג
 .נטנעמולטמָאק עטסערג ור םיא טגָאו



 .פ"ארסר רעד גיא גנוטלאּפש יד ניא רָאטנעמאזוצ רעטייווצ רעד ,ןש 880

 לגיל רערעגָאיצוילָאװער רעד געוו .ערענָאיצקאער יד נגעק נטנעמעלע ענעט

 :יטסינוטרָאּפָא רעד נעװ .טוג ןיא ,נשיטסינוֿשרָאּפָא מעד נגעק םוא טייטש

 ..טכעלש זיא ,גרענָאיצוילָאװער מעד נגעק םֹוא טייטש לגילפ רעש |

 ננבעלש גקיזָאד מער ניא כיז גקילייטאב וצ סיוא טמוק ווָאנַאכעלּפ 'כ מעד

 סָאד גליק , ביז טערַאטס רע .רענעגנאפעגגירק םלא ,גגָאז וצ יוזא ,נעיניא
 .רעסאפראפ םַאב גזארפ עטרעּפמולעגמוא ערעדנוזאב קידנּפַאכסיורא ,!"צראה

 טפור גוא ,"ט"הרעמ, רעד סעװיוטעל עיצוילאזער רענעי רעדָא רעד נופ

 עלאסקָארָאטרַא ענייז גענײז גייש !נינעל רעװאכ רעמערָא :ייברעד םיוא
 .(עגאלייּב ,03 .מונ "ארקסיא,) "ןרעגנעהנָא

 ;קאדער יד כָאד ןיא ,מערָא גיב כיא ביוא ,וָאנַאכעלּפ 'כ ,ריא טסײװ ,וג

 לָאז ביא מערָא יװ .טיױרּבלטעב וצ געמוקעג רָאנ "ארקסיא, רעיינ רעד גופ עיצ
 כיא ,סענָאצּפאק רעטוילַאסּבא אזא וצ נעגנאגרעד טינ כָאנ ביא ניּב ,נייז םינ
 :עפאמ נכוזסיוא נוא רָאפנעמאזוצ:ייטראּפ .נפא גגיוא יד גכאמראפ נפראד לָאז

 יו .טײל:טעטימַאק גופ סעיצוילָאזער ניא גיזפרַאש .נימ נריקיטקארפ םא לאיר

 ;נָא סעמעװ ,ענעי ראפ רעכייר לָאמ טנזיוט כיא ניּב ,נייז טיג לָאז בכיא םערָא

 ,עזארפ עטרעּפמולעגמוא ענעי רעדָא יד קילעפוצ סיורא ננָאז יז םינ ,רעגנעה

 .גיא ייס ,עלענָאיצאזינאגרָא יד ניא ייס ,גנארפ עלא ניא ביז גטלַאה ײז רָאנ

 ראפ טפאהדנאטש נוא טסעפ ,עשיטאמארגָארּפ יד ניא ייס ,עשיטקאט יד

 -ערעגָאיצוילָאװער רעד גופ נּפיצנירּפ יד ֹוצ כעלצעזנגעק נענייז סָאװ ,נּפיצנירּפ

 ::אגהעד םינ כָאנ כיא גיב ,נייז טינ לָאז כיא מערָא יװ .עיטארקָאמעדלאיצַאס

 ;בֹוּפ םענופ נטלאהאב ֹוצ געמוקסיוא רימ לָאז סע ןא ,סײװ יוזא נעג

 -עד- גוא ,רעגנעהנָא עכלעזא נופ ענעגָארטעגרעטנוא ,געגנאזעג:ביופ מ ז קי -|

 | . .גָאט וצ סיוא ָאי סָאד טמוק "ארקסיא, רעינ רעד נוּפ עיצקאדער

 טעטימָאק רעשזענָארָאװ רעד סניוזא זיא סע סָאװ ,רעזעל ,ךיא טסייוװ

 ריא בוא ?ײטרַאּפ;רעטעברא רעשיטארקַאמעדלַאיצָאט רעשידנעלסור רעד נופ

 טעװ ריא .רָאפנעמאזוצ;ײטרַאּפ םענופ נלָאקָאטַארּפ יד טנעייל ,םינ סָאד טסײװ

 ;לופ נקירד טעטימָאק גקיזָאד מעד גופ גנוטכיר יד זא ,כיז נסיוורעד טרָאד נופ

 2 רעצנאג רעד טױל נּבָאה עכלעװ ,רעקורּב 'כ גוא ווָאמיקא 'כ סיוא מוק

 :אזֹוצ נפא ײטראּפ רעד נופ לגילפ גרענָאיצוילַאװער םעד גגעק טפמעקעג) עינ

 קידנזָאלסױא גוא ַאנאכעלּפ 'כ נטימ קירנּבײהנָא ,עלא געמעװ נוא רָאפנעמ

 ,גטסיגוטרָאּפָא ראפ טנכעראפ קָאמ רעקילדנעצ נּבָאה ,וָאּפָאּפ 'כ נטימ

 -ראוונאי נײז גיא טעטימָאק רעשזענָארָאװ רעקיזָאד רעד שעדפעמ ,טָא ןיא

 | :(ראוונאי ,1904 ,12 .מונ) ?טעלּב

 :רָאואראפ נעמוקעגרָאפ ווא ,נסקאוו נווא נוא טלאה סָאװ ,וימראפ רעודנוא נוא,

 -ווװצ רעד געמוקעגרָאפ זיא סע :ויטראפ רעד ראפ שינעעשעג עקיטכיוװ גוא עסיורג א

= 
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 .סעוצאזונאגרַא עריא נופ רעווטשרַאפ וד נופ -- ם/אדסר רעד נופ רַאפנעמאזוצ רעט

 עשוכראנָאמ וד אב נוא כאו עטרוצולּפמָאק א רעיוו זוא רָאפנעמאזוצ א נפורנעמאזוצ

 ,רעדנגו נויק םינ זיא רעבירעד ,כאז ערעווש א ,עשילאקיזיר א רעייז נעגנוגנודאב

 טו טו וו גרָאװעג טרופעגסווא זוא רָאפנעמאווצ םעד נפורפוונוצ נופ כאז יוד סָאװ

 נצנאגנוא נעגנאגעגכרוד ןוא רע םאגאה ,עפוג רָאפנעמאווצ רעד נוא ,מוקלופ

 מיא וצ טָאה'ס סָאװ ,נעגנורעדָאפ עלא טקידירעאב טינ טָאה רע רעבַאי ,טרעטשעגמוא
 רָאו םענופ (גנוטאראב) צנערעפנָאק יד נעמעוו ,םירייואכ יד .ווטראּפ וד טלעטשעג
 נו א גרָאװעג טריטסערא גענייז ,רָאפנעמאזוצ םעד גפורפוונוצ טגָארטפואב טָאה 1000
 -םווא ,נענַאוועּפ טנדרָאעגנוא נבָאה רָאפנעטאווצ םמע*
 -ָאס רעש וסור רעד גוא גנוטכרר גוא גופ זיולּב עטליוװעג
 סעיצאזינאגרָא לופ .רעשירוקס'וא רעד גופ -- עיטאוקַאמערלאוצ
 -עג גגווצעגוצ טינ גענייז ,עשירקסוא נווק טינ רעבָא ,עיטארקָאמעדלאוצַאס רעד נופ
 -פסוא וד ווא ראפרעד זיווװלרו ט :רָאפנעמאזוצ םענופ טעברא רעד וצ גרָאװ
 נפ טוטאטס א נוא סםארגָארּפ א נטעבראוצסווא רָאפנעמאזוצ םענופ עבאג
 -וצ טענופ רעמענלײטנָא יד ,מוקלופמוא טסכע ה טלופעגסווא ייוטראפ רעד
 נעגנערב נענַאק עכלעווא ,טוטאטס מענוא נווולב עסוורג נענעקרענא נוולא רָאפנעמאז
 עפוג סעצווָארקסיא וד גבָאה רָאפנעמאזוצ גפא ."נשינעווטשראפסימ עכעלרעפעג וצ
 :.רעירפ גבָאה עכלעוו ,פ"אדסר רעודנוא נופ רעוט עסיורג לופ נוא ,כיז נטלָאמשעג
 :ראפ נבָאה ,,ארקסיא/ רעד נופ םארגָארפ:עוצקא וד נעמונעגנָא גצנאגנוא ,בוז טכוד
 ר עק יר עד כרוד נריפ סע סָאװ ,ערוא נעגנגוושנָא לות נופ טויקלאער-טינ וד גענאטש
 נעמוקאב רָאפנעמאזוצ נפא נבַאה עטצעל יד םאגאה .װָאנאכעלּפ נוא גונעל
 רעד גופ "עגנורעדָאפ יד ,נּבעל נשיטקארּפ םענופ כעיוק רעד רעבָא ,טנאהרעביֹוא יד
 גרעסעב ,סעצווָארקסיא םונ עלא כיוא געווטש נעוור עריא נוא סָאװ ,טעברא רעלאער
 רָאפנעמאווצ נכָאנ נווש נבָאה נוא ,רעקיטערָאעט יד גופ גרעלעפ יד סווא לענש
 קראטש םוז טָאה "7 אר קסו א , י ד .געגנורעטעבסווא עטסנרע .גגָארטעגנוורא
 נופ נעגנורעדַאפ יד וצ כיו נרעהוצוצ מאזקרעמפוא וצ טגָאז נוא טרעדנעעג
 -רא ו ד םאגאה ,זוא נפיוא אוא פא .לאלכיב עיטארקָאמעדלאיצַאס רעד נופ רעוט יד
 גברעװ טקוקעגרעבוא .נפראד רָאפנעמאזוצ מענופ נטעב
 רעמעגלווטנָא וד ראפ רָאלק זוא'ס וװ ,נענווז נוא רָאפנעמאזוצ נקידנעמוק םעד פא
 בווא רעבירעד נענעק נו א ,קודנקידירפאב טינ ;עפוג רָאפנעמאווצ םענופ
 עג נומוטש אב עשירַָאנעטאק יװ ,וטראפ רעד נוא ניוורא טינ
 נבעגעג טָאה ,ווטראּפ רעד נוא עגאל וד טכאמעג רָאלק טָאה רָאפנעמאווצ רעד רעבָא
 רעלעגַאוצאזונאגרָא נוא רעשיטערָאעט רעקידרעטייו רעד ראפ לאירעטאמ גנסיורג א
 גנוראפרעד עקידנרעלאב עלאסָאלָאק א נעװעג זוא נוא ווטראּפ רעד נופ טייקיטעט
 נוא  רָאפנעמאזוצ םענופ נעגנומיטשאב וד .טעברא רעש!ווטראפננוומעגלא רעד ראפ
 -ונ ע ג סעיצאוינאגרָא עלא נופ נלעוו ,טעבראעגסווא טָאה רע גכלעוו ,טומאטס רעד
 וצ נטלאהּפַא ביז גע װ ליפ רעבָא ,מכארטאב נוא גרעװ נעמ
 נעגנומטוטשאב עקיזַאד יוד טיול כעלסילשסווא בכוז נרויפ
 .נטקעפעד עכעלרעפמוושאב ערעוו בילוצ טוטאטפ גקווזָאד םעד נוא

 ,םעברא רעשוווטראפ-נימעגלא רעד נופ טייקיטכיו עצנאג וד קודנעווטשראפ
 -עב נגארפ עלא פא גפורע גמ ָא טפאהבעל טעטימָאק רעשזעגָארָאװ רעד ביז טָאה
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 . ם"אדרסר רעד ניא גנוטלאּפש יד נוא רָאפנעמאזצ רעכײװצ רעד ,ןז/ 2

 טיוקוטכוװ עצנאג יד טנעקרענא רע .רָאפנעמאזוצ .מענופ עוצאזונאגרָא רעד וצ עווגעג

 גגודנעװ יד ט סי רגאב הָאפנעמאווצ גפא נעשעג וואס סָאװ ,מעד .בופ -
 גרַאװעג הוא עכלעװ ,"ארקסוא, רעד גוא נעמוקעגרָאפ וויא סָאװ

 םעניא נוא ייטראּפ רעד ניא ענאק יד םאגאה .(נאגרָא-טּפווה) נאגהָאלארטנעצ רעד

 עטקינייראפ כרוד זא ,נּבײלג רימ רעּבָא ,טינ כָא נ ןחנוא טקירירפאּב קייצ
 טמוקלופראפ ײטראּפ יד גריזיִנאָגרָא ןצ טעּברא ערעוװש יד טעװ געגנוימאּכ

 רעשזענָארָאװ רעד טעדלעמ ,נעגנאלק עשלאפ יִד טכא .גיִא קידנעמענ .נרעו

 רעד זא ,םעד גנעװ נייז טינ דייֵר ניק נָאק סע .זא ,מירייוװאכ יד טעטימַאק

 רעשזעגָארָאװ רעד .ײטראּפ רעד נופ נייגסיורא לָאז .טעטימָאק רעשזענַארַאװ

 טנעדעצערּפ רעכעלרעפעג א ראפ סָאװ ,טנכייצעגסיוא טייטשראפ טעטימָאק
 זיא עכלעזא סָאװ ,עיצאזינאגרָא?רעטעּברא נא געװ ,נרעװ טלָאװ סע (?יּפשייּב)

 ר אפ סָא װ ,פ"אהסר רעד גופ נײגסיורא טלָאװ ,טעטימָאק רעשזענָארָאװ רער

 ײטראּפ רעד פא נלאפעג מעד ּבילוצ טל ָאװ סע םפרנ װר ָא פ א

 גטלָאװ סָאװ ,סעיצאזינאנרָא:רעטעּברא יד ראפ טניולעג םינ טלָאװ סָאד יו גוא

 ,לאּפש עײנ גיק גפאשאּב טינ גםראד רימ .ליּפשייּב אזא ננֿלַאפכָאנ נענעק

 עקיניזטסּוװאּב עלא גקינייראפ ֹוצ נּבערטש טראּפשעטניא גפפאד רימ ,געגנומ

 :וצ רעטייוװצ רעד זיא ײּברעד .ייטראּפ נייא .ניא גטסילאיצַאס גוא רעטעברא

 .רָאפנעמאזוצ:גנודנירג גייק םינ נוא ,רעכעלטנההָא גא נעװעג רָאפנעמאז

 ירא םוש גייק גוא טכירעג:ײטראּפ .רעד רָאנ נָאק ייטראּפ רעד נופ גסילשסיוא

 נסילשוצסיוא טכער ניק טינ גבָאה ,נילא ק"צ רעד טינ עליפא ,עיצאזיגאנ

 כָאנ .ייטראּפ רעד נופ עיצאזינאגרָא עשיטאהקָאמעדלאיצָאס זיא טינ עכלעווא

 ;גאראּפ רעטכא רעד .גרָאװעג נעמונעננָא זיא רָאפנעמאזוצ נשייווצ נפא ,רעמ

 :ךֶא עריא גיא זיא עיצאזינאגרָא עכעלטיא גבלעװ טיול ,טושאטס מענופ פאר

 ִא ר ַא װ ר עד טָאה רעּבירעד נוא ,(קידנעטשּבלעז) םָאנָאפװא םינָאיניא עקיט

 .עגײז נריפוצכרוד טכער עלופ סָאד טעטימָאק רעשזענ
 ."ייטראּפ רעד גיא נוא גּבעל ניא געגנויושגַא-ריוינאנרָא

 םעד םא כיז קידנפוראפ ,טָאה "ארקסיא, רעײנ רעד נופ עיצקאדער יד

 עדאריט רעטכארבעג רעד גופ טקורדעגרעביא 1 ,מונ מעגיא ,לטעלב גקיזָאד

 רעּבָא ;טפירש נסיורג טיט טצעזעגסיוא ןיא רעכלעװ ,לײט נטייווצ םעד

 עיצקאדער יד טָאה ,טיטעּפ טימ טצעזעגסיוא זיא רעכלעו לייט נטשרע מעד

 * -  .גפראװוצסיורא רעסעּכ ראפ נענופעג

 | - .געיוזיּב א גרָאװעג ריא זיא'ס



 803 קירוצ טירט ייווצ ,סיוװָא פ טָארט א

 גשינערעקרעּביא ייווצ .קיטקעלאיד נגעוו סעּפע 6

 .יטראפ רעזדנוא נופ גנולקיװשנַא רעד םא קילב טעניימעגלא נא קידנפראוו

 :מעק עדייּב נופלעטשנעמאזוצ:טנורג רעד זא ,נעזרעד שכייל רימ גלעװ ,סיזידק
 רענײא ,מאנסיוא םעניילק א טימ ,נעװעג סיצ עצנאג יד ןיא םירָאדצ עקידנפ

 גרעגַאיצוילָאװער םעד נשיוצ םמאק רעד געװעג זיא סָאד .רעקיּבלעז רעד נוא

 םמאק רעקיזָאד רעד רעּכָא .ייטראּפ רעזדנוא נופ לגילפ גשיטסינוטרָאּפָא םעד נוא

 טפאשטנאקאּב עיונעג א נוא ,סעידאשס עטסנריישראפ ברוד גנעגנאגעגכרוד זיא
 ;בָאװ ןומ סעידַאטס עקיזָאד יד נופ רעכעלטיא נופ נטייקרעדנוזאב יד טימ

 :עג רעטלמאזעגנָא גוש רעד גיא כיז נביילקרעדנאנאפ ?יווס רעיו .,,רעכעלטיא

 ,נטאטיצ ,ננענוזייוונא ענעסירעגּפָא עסאמ יד ניא : ,רוטארעטיל העקיטלאוו

 ,ו.א.א .וו.א.א נעננוקידלושאּב ערעדנוזאּב ,טסקעפ םענופ ענעסירעגסיורא

 ;םײד ביז גדיישרעטנוא עכלעוו ,סעידַאטס:טּפוה יד נענעכערעביא ריִמָאל

 מענופ 8 1 מעד גנעװ טיירטש רעד (1 :רערעדנא רעד גופ עניא כעל

 ;יצאנרָא רעד נופ גּפיצנירּפײטנורג יד גגעוו םמאק רעשייידיאנייר .א .טופאטס
 :סא נוא וָאפראמ .טיײההעדנימ רעד גיא געניײז ָאנַאכעלּפ גוא כיא .עיצאז

 וד ניא ניירא גלאפ נוא גנורילומרָאפ עשיטסינוטרַאּפָא גא רָאפ נגייל דָארלעס

 'ארקסיא ,,עיצאזינאגרָא רעד נופ גנוטלאּפש (2 .נשסינוטרָאּפָא יד גופ סמערָא
 טא רעדָא גיִמָאפ ; ק.צ ניא נעלטעצ:גטאדידנאק ,יד גנעו עגארפ רעד ניא

 נוא כיא .גניליירד םעניא יקסניווארט רעדָא יקצָארט ,גנילפניפ מעניא וועיל

 בילוצ עקאט ןײװליײט -- ,(נּביז גגעק ניינ) טייהרעמ יד נעניוועג ווָאנאכעלּפ

 ;ָאק - םװָאטראמ .8 1 םאּב טײהרעדנימ א געװעג גענייז רימ סָאװ ,מעד

 ;ײד עניימ עלא טקיטעטשאּב טאט רעד ניא טָאה נטסינוטרָאּפָא יד טימ עיצילא

 ד (8 .ק .ָא נטימ טגעדיצניא גכרוד גרָאװעג נפורעגסיורא נענייז עכלעוו ,סעג
 ;עטאר גווָאטראמ .פוטאטס מענופ גלאטעד יד נגעװ נמיירטש יד גופ גנוצעזרַאפ
 - ,"עדנימ רעד ניא לָאמארעדיװ נענייז רימ .נטסינוטרָאּפָא יד לָאמארעדיוו געװ
 -ער (4 .גערטנעצ יד גיא טייחרעדנימ רעד נֹופ טכער יד נקידייטראפ גוא טייה

 :עגיפעג רימ רַאפנעמַאזוצ םענופ קעווא טייג גשסינוטרָאּפָא עטסקע גנילביז

 נֹופ) עיצילַאָאק רעד רעביא גכָאצינ ַא ּפָא נטלַאה נוא טייהרעמ רעד גיא כיז
 יר פא (סעצווארקסיא-יטנא יד גוא ?ממוז , םעד ,טייהרעדנימ רעשירקסיא רעד
 / :ירד ערעזדנוא גיא רעטשרע גופ ּפָא כיז גנָאז וָאּפָאּפ גֹוא וָאטרַאמ ,נלאוו

 נליפשעצ סע .עיצאטּפָאָאק בילוצ רָאפנעמאזוצ גכָאנ שינעסיײר יד (8 ,נעגניל

 :םיוא גטסקינייוומא יד .עזארפ עשיכראנא יד גוא גנוריפוא עשיכראנא יד כי
 ;ןקאּב "טייהרעדנימ,, רעד ניא גטנעמעלע עקיטפאהדנאפש נוא ענעטלאהעג
 :לאפטש א נדימוצסיוא יידעק ,רעבירא םיינ וָאנַאכעלּפ (60 ,טנַאהרעבױא יד געט



 . ּפ"אדסר רעד גיא גנוטלאפש יד נוא רָאפנעמאזוצ רעטײװצ רעד .{7 4

  "טייהרעדנימ , יד * ,410 6164 4108600699" גופ קיטילָאּפ רעד ֹוצ ,גנופ-

 עלא טימ טריקאטא גוא טאר מעד נוא .ָאצ םענופ עיצקאדער יד טמענראפ

 (+ .נעמעלא גוא .צלא גליפנָא ניא ניא טלַאה שינעסייר יד .ק.צ מעד סעכיוק
 יװיוזא גָא טבייה שינעסיײר יד .גנָאלשענּפָא ןיא ,ק.צ גפא עקאטא עטשרע יד

 קיסעמסינטלעהראפטייקכעלגעמ א ביז טמוקאב סע .?לסיּב א נרעוװ וצ ?יטש

 -ראּפ יד"פיש נגער עכלעוו ,ננארפ עשייידיא;נייר ייווצ יד געלדנאהאּצ וצ קיגר

 ענעי טָאה גנורעלקרעד רעסָאװ נוא גנוטיידאּב עשיטילָאֿפ רעסָאװ (א :ייט
 סע עכלעוװ ,"טייחרעדנימ ,, נוא "טייחרעמ ,, פא ייטראּפ רעזדנוא נופ גנולײט

 :ראפ כיז פימ טָאה נוא רָאפנעמאזוצ נשייווצ גפא טעדליּבעגסיוא כיז טָאה
 גנומיידאּב עלעיּפיצנירּפ יד זיא ערעסָאװ (ּב ?נעננוליט עטלא עלא נטיב

 ?עגארפ-ריזינאגרא רעד גיא "ארקסיאק רעײנ רעד גופ עיציזָאּפ רעײנ רעד נופ

 כעלשנזעוו א טימ ביז טריזירעטקאראכ סעידאטס עקיזָאד יד נופ עכעלטיא

 :םיא ;עקאטא רעד נופליצ נראבלטימוא נטימ נוא רוטקנוינַאקפמאק רערעדנא

 גיא טכעפעג רעדנוזאב א ,גגָאז וצ יוזא ,רָאפ כיז טימ טלעטש עידַאמס עכעל

 רעזדנוא ניא נײטשרַאפ טינ טשינרָאג נָאק עמ .שראמ:גירק םעניימענפא גייא

 ;עג :כעלטיא אב עיצאוטיס עטעהקנַאק יד גרידוטש שינ גָאז עמ ביוא ,פמאק

 יד זא ,געזרעד רָאלק רימ גלעװ ,טרידופשסיוא סָאד קידנּבָאה רעּבָא .טכעמ
 :רעדיװ גופ נפיוא נא םא ,גפיוא גשיטקעלאיד א פא כעלקריו טייג גנולקיװטנַא

 .טיא ;טיײהרעדנימ א טייהרעמ יד ,שייהרעמ א שרעװ טייהרעדנימ יד :גנורּפש

 ןצ םירגנָא גופ הוא םירגנָא וצ צוששסּבלעז נופ רעבירא טײג דאצ רעכעל

 טרעװ (8 1) פמאק שיײדיא םענופ טקנוּפ-נאטסיוא רעד ;צושטסּבלעז

 +* צלא טלופראפ סָאװ ,שינעסייר רעד טרָא סָאד ּפִא טערט גוא 'יטנקיײלעגּפָא,

 :בָאנ בוא ,"גנונעקײלּפָא יד נענעקײלּפָא , סָאד נָא כיז טּבײה כָאנרעד רעּבָא

 מפימ "טּבעלעגנעמאווצ, ,סערָאצ םימ ,זיא סע יװ כיז גּבָאה רימ יװ מעד

 טוא כיז רימ גרעק ,נערטנעצ ענעדיישראפ ניא געוװיז גטקנעשעג טָאג נומ מעד

 ?עט, רעקיזָאד רעד רעּבָא ,פמאק נשייידיא:נייר םענופ טקנופשגנאגסיוא טוצ
 נוא ."םיזעטיטנא) מענופ נטאטלוזער עלא טימ טרעכייראב ניוש זיא ?סיז

 ,רעטרילָאזיא רעד נעװ ,סיזעטניס נטסכעה מעד ניא טלרנאווראפ כיז טָאה

 טויּמשעצ רע זא ,טגָאועג טָאה וָאנאכעלּפ .טיוקכייו טימ נענעגראחרעד -- *

 -. .ד ע ר .סעצווָאטראמ וד גקיטשרעד וצ וודעק ,סמערָא ץנווו

 םעדג גוא נשונעסוור יד נשוװצ נצענערגרעדנאנאפ נגעװ עגאהפ ערעוװש וד =*

 -אב סָאװ ,צלא :נוולא כוז גופ טווולעג שצוא טרעוװ בוז גווגרעדנאנאפ גלעופוצנו רפ

 טמאק םענופ זולאנא מוצ טגנאלאב סָאװ ,צלא ;שינעסויר זיא ,עיצאטּפָאָאק וצ טגנאל

 טוונוטרָאּפָא מוצ רעק מעד וצ גוא 8 1 םעד נגעװ נטוירטש וד וצ ,רָאפנעמאזוצ נפא

 .בוו ניוגרעדנאנאפ לעימיצנורפ א ןיא -- םווכראנא םוצ נוא
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 .רעמיולק א ניא נסקָאװעגסיױא ןיא 1 םאהגאראפ םעניא סעֶאט רעקילעפוצ

 ,ענארפ:ריזינאגדַא רעד גיא געגעױשנָא עשיטסינוטרָאּפָא נופ םעטסיס רעטש
 :יטעצ-טנורג רעד טימ גנוניישרעד רעקיזָאד רעד גופ גנודניּבראפ יד נעוו

 5גיל8 גשיטסינוטרָאּפָא גוא גרענַאיצוילָאװער א םא יײטראּפ רעזדנוא נופ גנול

 ניא טימ .כעלרעפמיײשאב רעמ נוא רעמ צלא טעמעלא .ראפ םסיורא טערט

 נטארקַאמעדלאיצַאס עשיסור וד ,נלעגעה טיול טסקאוו רעבָאה רָאנ טינ ,םרָאװ

 יב .גלענעה טיול כיוא עמַאכלימ ביז גשיווצ גריפ
 :רעכיא טָאה םזיסקראמ רער סָאװ ,קיטקעלאיד עשלעגעה עסיורג יד רעבָא |

 נשימפיונוצ םינ לָאמגײק געמ םהאד ,םיפ יד םא יז קודגקעמשקעוװא ,געמונעג
 ,רעוט- עשיטילָאּפ יד נופ גגאזגיז יד גרעפטנעראפ וצ דָאטעמ גראגלוװ גטימ

 ןפא ייטראפ רעד נופ ?גילמ גרענָאיצוילָאװער מענופ רעבירא כיז גפראוו סָאװ

 :אב עפוק גיא ניא רינַאמ רערַאגלוװ רעד טימ גשימפיונוצ ,גשיטמינוטרָאּפָא
 עגערישראפ גיא טנעמַאמ:גנולקיװטנא ערעדנוזאּב ,נעגנודלעמ ערעדנוז
 ;טנעראפ קיטקעלאיד עסעמע יד .סעצָארּפ נכעלטייהניוא םענופ םעידאטס
 ,גרעק עכע?דיימראפמוא יד שרידופש יז ;גרעלעפ עכעלנעזרעּפ ניק םינ טרעפ
 ;יטש נטסלאטעד םענומ טנורג נפא טםייקכעלדיימהאפמוא רעייז קיודנזײװרעד
 גופ לאלק:טנורג רעד .סײקטערקנַאק רעצנאג ריא גיא נולקיװטנא יד גריד
 ןיא סעמע רעד ,ָאטינ ןיא סעמע רעטקארטסּבא גייק :זיא קיטקעלאיד רעד
 :עה עסיורג עקיזָאד יד נשימפיונוצ םינ נעמ רָאט ביוא ..טערקנַאק קידנעטש

 ביז טקירד עכלעװ ,עמכַאכגנּבעל רעלאנאּב רענעי טימ קישקעלאיד עשלעג
 ז0611616 14 6004 4076 תסת 78 11 6820 לשרעװ גשינעילאטיא גשימ סיוא
 ,(ּבָאק רעד טינ טכירק'ס וװ ,טרָאד קע מעד גקעטשגיירא)

 םמאק:ייטראּפ רעזדנוא נופ גנולקיושנא רעשיטקעלאיד רעד נופ לקאכאס רעד
 :עװעג ןיא רָאפנעמאזוצ:ײטראּפ רעד .גשינערעקרעביא יײװצ וצ םיוא כיז זָאל
 ןוא  זָאטראמ 'כ טנכייצאּב קיטכיר טָאה'ס יװ ,שינערעקרעּביא עכעלקריוו א
 ךעכאמנציװ ענעי כיוא נענייז טכערעג .'""טייהרעדנימ רעד גיא לָאמאכָאג, גײז
 ,סעיצוילַאװער כרוד כיז טנעװאּבטלעװ יד :גנָאז סָאװ ,טייהרעדנימ רעד גופ
 ;געמואזוצ נכָאנ כעלקריוו גּבָאה ייז !עיצוילָאזער א טכאמעג כיוא עקאט רימ גּבָאה
 יא קירנדײר ,שסלעװ יד זא ,כיוא זיא קימכיר ;עיצוילָאװעד א טכַאמעג רָאֿפ
 טייטאּב רעטערקנַאק רעד רעּבָא ,סעיצוילָאװעד כרוד כיז טנעוװאּב ,,גיימעגקא
 טעניימעגלא גקיזָאד מעד כרוד טרעװ עיצוילָאװער רעטערקנַאק רעכעלטיא גופ
 ;א ,עיצקאער גימ םענופ סעיצוילָאװער םיג סע :טמיטשַאב טינ בָאג בֹורּפש
 'ב גכעלסענראפמוא מענופ קורדסיוא גכעלסעגראפמוא םעֶד קידנריזארפרעּב
 ;ךָאּפַָא רעד רעדָא רערענָאיצוילַאװער רעד זיא יצ ,נסיו פראד עמ .ווָאכַאמ

: 

 פאה רעכלעוו ,כעיוק רעלאער רענעי נעוועג ייטראפ רעד נופ לגילפ רעשיטסינוט
 וי
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 ?ילָאװעה געװעג סָאד נעגייז יצ ,נסיו פרַאד עמ ,שינערעקרעביא יד טכַאמעג

 יד טרעטסייגאב גּבָאה עכלעװ ,נּפיצנירּפ עשיטסינוטרָאּפָא רעדָא ערענָאוצ
 :ילָאװער עטערקנַָאק ענעי רעדָא יד טָאה יצ ,נעמיטשאּב ןוצ יידעק ,רעפמעק

 ,קירוצ פא רעדָא סיורָאפ פא (ייטראּפ רעזדנוא) "ט?עוש יד טנעוואּב עיצ
 ניא רעקיצניא נא גנוניישרעד א נעוועג ןיא רָאפנעמאזוצ:ייטראּפ רעזדנוא

 :ער רעשיסור רעד גופ עטכישעג רעצנאג רעד גיא רענעעזעגמוא נא ,טרַא גײז

 :.ע-רעװיטאהיּפסנַאק א כיז טָאה לָאמ נטשרע מוצ .גנוגעוואּב רערענַאיצוילָאװ
 עה גופ כעשיוכ םעד גופ גײגוצסיורא נֿבעגעגנייא יײטראּפ רערענָאיצוילָאװ

 מעד גכעלטיא גוא נעמעלא קידנזייוואּב ,טלעװ רעסיײװ סטָאנ םא דרערעטנוא
 ;צנאג מעד ,פמַאק:ײטרַאּפ גטסקינייװגיא רעזדנוא גופ גנאגפיוא גוא גנאג גצנאג

 לייט נקיטנעק ןיא טינ ?פיװ נכעלטיא נופ גוא ייטראּפ רעזדנוא נופ מענָאּפ

 לָאמ גטשרע םוצ .עיצאזינאגרָא נוא קיטקאט ,מאחנָארּפ נופ גגארפ יא גריא

 ;לןירק נֹופ עיצידארט רעד נופ ביז נעיירפאב וצ נבעגעגנייא ןדנוא כיז טָאה - |
 א גנביילקפיונוצ ,טייקידלסעבעלאב רערעגַאיצוילַאװעד נוא טײקגזָאלעצ רעקיד

 :וכראפ ניא געװעג טּפָא .גענייז סָאװ ,נּפורג עטפסגדיישראפ רעקילדנעצ םעניינ

 גמימ כעלסילשסיוא ענעדנוּבראפ ,ערעדנא יד טימ עגַײא טפאשטנייפ רענעכ

 עדעי נײז ֹוצ ווירקאמ (עטיירג ּפיצנירּפ גיא) עטיירג גוא יידיא רעד נופ כעיוק

 שעד םילוצ טייקידנעפשבלעז:נּפורג נא טײקרעדנוזַאבנּפורג עכעלטיא גוא

 ּבילוצ :טאט רעד גיא לָאמ גטשרע םוצ נפאשאּב רימ סָאװ ,נצנאג ,גסיורג

 טםוא נּבעגעג טינ סענָאברָאק גרעװ קיטילָאּפ רעד ניא רעּבָא .יי טר אפ רעד

 :אויִנאַנרֶא יד גטיוט ּבילוצ טכאלש יד .םכאלש ניא געמונעג נרעוװ יז ,טסיז

 רעד .עטרעטיּבראפ כעלקערש א נעמוקעגסיוא כעלדיימראפמוא ןיא סעיצ

 :ראפ כעלרײמראפמוא כיז טָאה םמאק נעײרפ םענעפָא נופ טניוו רעשירפ

 גוא -- טמארעגּפָארא סָאה םערוטש רעקיזָאד רעד .םערוטש א ניא טלדנאוו

 נטשער עכעלטיא נוא עלא---!טמארעגּפָארא טָאה רע סָאװ ,טנכייצעגכיוא זיא'ס
 :אּב ,סעיצידארט נוא נליפעג ,נסערעטניא?ירעלזײרק םאנסיוא נָא עלא גופ
 .סעיגעלָאק:גרעגָאיצקנופ עשיײטראּפ כעלקריװ לָאמ נטשרע םוצ קידנפאש

 גײא .גײז -- זיא עסייװצ א גוא ,געמָאנ א ביז גבעג זיא באז נייא רעבָא

 ,ײטרַאּפ רעד םעוווטעל יײרעלזײרק טימ גייז וירקַאמ ּפיצנירּפ ניא ןיא כאז

 טניװ רעשירפ רעד .לזײרק םמענעגיא םענופ כיז גנָאזפֶא ןיא בכאז רעדנא נָא

 2ענ טניוװעג גענײז סָאװ ,יד ראפ שירפ וצ ראפ נזיוועגסיורא כָאנ כיז טָאה

 :עגרעבירא טינ סָאה ייטראּפ יד, .טייקידקסעּבעלאּב רענעּפמודהאפ וצ גרָאװ

 -גליוויומיג) טקירהעגסיוא קיטכיר ביז טָאה'ס יװ ,ייסערגנַאק נטשרע ריא גגָארט

 יגימ רעד ניא : טמַאכָאג, גיײז גיא ווָאפראמ 'כ (טקירדעגסיוא כיז קיטכיר קיד

 .קראטש וצ געוועג זיא םעיצאזינאגרַא יד גטיוט ראפ ּפָארדראּפ רעד ."טייהרעד



 7 / קירוצ טיוט ייווצ ,סיורָאפ טָארט א

 2פ קעד סענופ םײלש גצנאג םָעד גביוהענפוא סָאה םערוטש רעדליוו רעד

 ,שנאוער געמוגעג טָאה םיילש רעקיזָאד רעד גוא ,מָארטש:ײטראּפ רעזדנוא

 .טייקשיייטראּפ עגנוי כָאנ יד נעמוקעגייּב ןיא יירעלזיירק ענעקאּבראפ עטלא יד

 טָאה טראפ רעד נופ לגילפ רעשיטסינוטרָאּפָא רעטּפאלקעצ נצנגניא רעד

 ;יכָאװער מעד רעּביא טנאהרעּביוא יד --- קילײװטייצ .כעלריטאנ -- נעמוקאּב
 ,םיור נשיװָאמיקא נקילעפוצ גטימ טקרַאטשראפ כיז קידנבָאה ,לגילפ גרענָאיצ

 וצ ענעננוװצעג א ,"ארקסיא, עײנ יד געמוקאב כיז טָאה ?לקאכאס סלא
 :לאדער עריא טכאמעג גבָאה סע סָאװ ,רעלעפ םעד נפיטראפ גוא נעלקיווטנא

 יד טנרעלענ טָאה "ארקסיא  עטלא יד .רָאפנעמאזוצ:ייטראפ נפא גרָאט
 :עמכאב:גבעל טנרעל "ארקסיא , עײנ יד ,םמאק גרעגָאיצוילָאװער גופ גסעמע

 :א געװעג זיא "ארקסיא , עטלא יד .מענעי טימ געמוקכדוד נוא ניײז קיביגכָאנ
 דנוא טגָארפ "ארקסיא) עייג יד ,עיסקָאדָאטרָא רעשירעגירק רעד נופ גאגרָא
 ,גנאהפ-ריזינאגרָא ניא רעקירעד -- םזינוטרָאּפָא טםענופ צּפערגּפָא נא רעשנוא
 .ימ ייס טפאשביל:טינ עקידעװַאקעב א טנידראפ ככיז טָאה "ארקסיא / עטלא יד
 עייג יד .נטסינוטרָאּפָא עשַיײּפָארײא-װערײמ יד דאצימ ייס ,עשיסור יד דאצ
 ביז געמעש ֹוצ נרעהפוא נכיגניא טעװ גוא "נרָאװעג גולקע ןיא "ארקסיא,
 ;וטרָאּפָא עטסקע יד ריא ננעװ כיז גסינעצ סע נכלעװ טימ ,ּביול םעד ראפ
 נוא ,ליצ ריא ֹוצ געגנאטעג .כעלדנעװּפָאמוא ןיא ,,ארקסיא) עטלא יד .נטסינ
 רעד ניא .טאט רער טימ געננאגעגרעדנאנאפ טינ ריא אּב כיז זיא טרָאװ סָאד
 ;טוא עיציזָאּפ ריא נופ טייקשלאפ עטסקינײװניא יד טגנערּב "ארקסיא, רעיינ
 -- גיזטסווואּב גנוא גליוו םנצעמע נופ עליפא קיגגעהּפָאמוא --- כעלדיימראפ
  גריקסאמראפ וצ יידעק ,ירעפזירק גגעק טיירש יז .סעיווצ עשיטילָאּפ וצ

 שיייסיראפ טלייטרוראפ יז .מײקשַיײטראּפ רעביא יירעלזיירק נופ נכָאצינ מעד
  םינ רעסָאװ א גלעטשרָאפ טגָאקעג ביז טלָאװ עמ יװ כיײלג ,גנוטלאּפש יד
 --אּפ רעטריזינאנדַא ןיאטיג ?םיו א גיא גנוטלאּפש ננעק ?טימ רעדנא ןיא

 יז .טייהרעמ רעד נפראוורעטנוא כיז לָאז טיײהרעדנימ יד זא ,םעד צוכא ייט

 רערעגָאיצוילָאװער רעד טימ ביז נענעכער וצ טייקיטייג רעד גגעװ טעדלעמ
 ,סװָאמיקא יד נופ בױל מעד קידנטלאהאב ,גוא גנוניימ רעכעלטפאשלעזעג
 .ער מענופ נמעשימַאק יד ננעװ סעקטָאילּפ עכעלניילק טימ ביז יז טמענראפ
 ײז טמעשראפ יװ !עדנאש ארא'ס * .ײיטראּפ רעד נופ ?גילפ נרענָאיצוילָאװ
 | | !"ארקסיא, עטפא רעזדנוא נּבָאה
 נוח גּבעל םעניא ייס טריסאּפ סָאד ...קירוצ םירט יײװצ ,טיורָאפ טָארט א -|

 םווא מעבראעגסיוא נווש כיז טָאה גנוקוטפעשאב רענווש רעקיזָאד רעד ראפ *
 -ַאק טעד גגעו טימ טליווט 22 טנעדנַאּפסערָאק רענעגיוא רעודנוא ,טרָאפ:םיטַאערעטמס יד

 נופ רעוואכ א טומ נעגנאגאב טְכעלש כיז ווא רֶע זא, ו :טויהרעמ רעד נופ טעטימ
 .2 טויהרעדנימ רעד
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 יופ גנולקיװטנַא רעד גוא ייס ,סעיצַאנ נופ עטכישעג רעד גיא ייס ,םידיכעי

 - שטָאכ טשייקיטומניילק עשירעבערבראפ עמאק יד נעװעג טלָאװ םע געײמרַאּפ

 יד נופ פמוירט נלופ ,נכעלדיימראפמוא םעד גיא געלפייווצ וצ םונימ א פא

 ;עלָארּפ רעד נופ ,עיטארקָאמעדלאיצַאס רערעגָאיצוילַאװער דעד גופ נּפיצנירּפ

 2עד ניוש -נּבָאה רימ .גילּפיצסידײייטראּפ רעד נופ נוא עיצאזינאגרָא רעשיראפ

 אּב קידנלאפּפָארא טינ ,רעטײװ כיוא גפמעק נפראה רימ ,ליפ רעײז טרעּבָאר

 ;עמ עקידלסעּבעלאּב יד קידנשכאראפ .,,נטלאהעגסיוא גפמעק ,סעלָאּפאמ אֹּב ביז

 :1יא יד נטיהּפָא םייקכעלנעמ רעטצעל רעד זיב ,?גנארעגפלזיידק גופ גדָאט

 :םור נופ נטארקָאמעדלאוצַאס עלא נופ גנודגיּבראפ עשיייטראּפ עכעלשייה

 נגָאלשרעד גוא ,נעננוימאּב עכלעזא טימ נרָאװעג גפאשאּב ןיא עכקעװ ,דנאק

 :םימ:יטראּפ עלא ןא ,טעּברא רעשיטאמעטשסיס נוא רעמטראפשעגנייא םימ ביז

 קיניזטסוװאּב הוא קידנעששלופ גסָאז רעטעּברא יד סרעדנוזאּב נֹוא רעדילג

 :אזוצ:יימראּפ גטייווצ נפא םמאק נטימ ,נטכילפ:יײטראּפ יד טימ ביז גענעקאּב

 ,ביז גיינרעדנאנאפ רעזדנוא נופ םעישעּפירעּפ נוא סעביס עלא טימ ,רָאפנעמ

 טקנּפ טרעװ רעכלעוו ,מזינוטרָאּפָא םענופ טייקכעלרעפעג רעצנאג רעד טימ

 טא טקנוּפ רעּביא טמענ ,עיגָאלָאביסּפ רעזאושזרוּב רעד ראפ קיפנעהּפָא יוזא

 טפמעט ,עיטארקָאמעד רעזאושזרוּב רעד נופ טקנוּפדנאטש מעד שיטירקיטינ

 עג נפא טאיראטעלָארּפ מענופ פמאקנסא?ק נופ רעוװעג סָאד יוזא טקנוּפ ּפָא

 םארגָא רּפ רעזדנוא נופ טיּבעג נפאי סָאד םופ רע יװ ,נעיניא:ריזינאגרָא גופ טיּב

 | ,קיטקאט רעזדנוא נופ נוא
 רעד ראפ פמאק מעניא רעוועג רעדנא נייק ָאטיג זיא טאיראטעלָארּפ םאּב

 :"אנא רעד גופ טפאשרעה רעד כרוד טליטעצ ,עיצאזינאנרַא צוכא טכאמ רעד

 ?גנאווצ רעד כרוד טקירדענוצ ,טלעו רעזאושזרוּב רעד ניא צנערוקנַאק רעשיכ

 .רעקידנעטשלופ נופ 'יקעד  גפא,, קידנעטש גפרָאװעגּפָא ,לאטיּפאק גפא טעברא

 נוא נרעװ טאיראטעלָארּפ רעד נָאק ,גנורירענעגעד גוא גנודקיווראפ ,טײקמערַא

 סָאװ ,מעד קנאדא זיולב כעיוק רעכעלגיזאבמוא גא .נדעוו כעלדיימראפמוא טעוו

 ?םעפראפ טרעוװ מזיסקראמ מענופ נּפיצנירּפ יד כרוד גנוקינייראפ עשייידיא נייז

 טסילש עכלעװ ,עיצאזינאגרָא נא נֹומ טיהנייא רעלעירעפאמ רעד כרוד טקיפ

 ראפ .סַאלק:רעטעברא מענופ יימרא גא יא עקידנפעברא גענַאילימ געמאזוצ

 נפ טכאמ עכאוושנשינייקז יד טינ נטלאהסיוא םינ טעוװ יימרא רעקיזָאד רעד ,

 ;2פ טכאמ עקידנרעוטײכאווש שינייקז יד טינ ,גנושרעהטסּבלעז רעשיסור רעד

 2נע בוא רעגנע צקא טעװ יימרא עקיזָאד יד .?אטיפאק גנכעלרעקלעפנשיווצ םענ

 ענייק בוא נגאוניז עניק םא טקוקעג םינ ,געייר עריא נסילשנעמאזוצ דענ

 נטסידנָארישז יד גופ .נזארפ עשיטסיגוטרָאּפַא יד םא טקוקעג טינ ,קירוצ טירט

 2עדירפוצטסּבלעז רעד פא טקוקעג טינ ,עיטארקָאמעד ןקאיצָאס רעקיטניײיה רעד :נּופ
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 { וע 1 וי | !רעװַאב רעטרעעג
 ןטערשגיירא לָאז ביא זא ,שטנוװ רעד זא ,רעּביא לָאמארעדיװ טרעזאכ ריא ||
 ."טעטימָאק:לארטנעצ; רעד טקירדעגסיױא טָאה ,ַא"צ גופ עיצקאדער רעד ניא

 טיג ,סנטסקינײװ ,זיא טָאד זא ,נרעזאכרעּביא כיֹוא פראד סייז גיימ גופ ביא

 עיצאראלקעד עטסווואב יד זא ,םרעלקרעד לעמרַאפ טָאה ריא געװ ,כעלטקניפ

 קיַצ נופ דנאטשאּכ נלופ גיא קימיטשנייא גהָאװעג געמונעגנַא זיא '01 ק"ִצ גופ

 (1904 טסוגװא 18 מעד כָאנ) םעקייט כיא ּבָאה ,םענייא נופ מאנסיוא גטימ

 3 גּבירשעגרעטנוא נבָאה עיצאראלקעד יד ,סעמע טינ ןיא סָאד זא ,טרעפטנעעג

 ,םיא ביא געװענ גנאל םיג געניז סָאװ ,ג נג יד גופ ק"צ גופ -עדילגטימ

 א ראפ טרעלקרעד כעלצעזעגמוא טוילָאקבא יירד עקיזָאד יד גבָאה ייברעד

 ;ױער כעלטפירש רימ טָאה רעכלעװ * ,ווָאּפיסָא 'כ מער ק"צ נופ דילגטימזטינ
 :עלצעזעגמוא .ק"צ נופ דילגטימ א ראפ ,רעירפ יװ ,כיז טלאה רע זא ,טרעלק
 / טיג ,עיסימעד גיא קעװא ןזיא רע זא ,רעװַאכ א גנעװ גרעלקרעד וצ געוועג זיא
 דיא עכלעװ טימ ,גטנגעמונרא עדייּב יד .מיא טימ טדערעגפיונוצ כיז קידנּבָאה
 ,טיקבעלצעזעגמוא עקיזָאד יד טקידיישראפ נּבָאה נגעלָאק יווצ ערעייא נוא
 ןא ,םורעד נפוראפ כיִז טָאה ריא ,קיטירק גייק סיוא טםינ שערייפעב גטלאה
 פא ,עיסימעד גיא קעווא טייג רע זא;טרעלקרעד ?עמרָאפ טָאה ווָאּפיסָא 'כ רעד
  ?ײװ ,סעמע טינ זיא סָאד ,ק"צ נופ גנולמאזראפ רעכעלשנדרָא רעקירָאֿפ רעד
 ןיא עכלעוו ,גנולמאזראפ רעקיזָאד רעד כָאנ מורא מישָאדאכ ניא .ח.ד} וימ פאס

 .םימ 9 טלייצעגכָאנ רימ נּבָאה (טראמ גיא רעדָא ?ארוועפ ניא געמוקעגרָאפ
 ימ נ0:20 םענופ כאמּפָא םעגיא טקיטעטשאּב ןיא סע סָאװ ,ק"צ גופ רעדילג

 ;יא נוא ,ק"צ גופ רעדילגטימ 8 נּבירשעגרעטנוא גּבָאה סע נכלעוו ,רָאי 4
 םיז טָאה ריא 27 .כאמּפָא גקיזָאד םעד וצ םגיילעגייּב ןיא סָאװ ,ווירּב מעג
 נפ גנולמאזראפ רעטנָאמרעד רעד כָאנ ןיא ָאּפיסָא 'כ זא ,פורעד גפוראֿפ
 ניֿפ ריקגטימ .א סָאװ ,טעטימָאק גקיטרָא 28 .םענייא גיא גמַאר ןטעגניירא קי

4 

 יד ער רעק שמאולמעז טי



 פ"אדסר רעד ניא גנוטלאּפש יד נוא רָאפנעמאזוצ רעטײװצ רעד .ן 00

 ווָאּפיסָא 'ב רעד טָאה פורעד .גָאפ וצ סאהעג טינ טכעד נייק טלָאװ ק"צ

 :ענלײפנָא גרָאפעגקעװא ןיא רע זא ,םרעפטנעעג רימ רעירפ בָאנ כעלטפירש
 |גָאלשרָאפ נטיול טנגעג רענעזיוועגנָא רעד ,גיא טעברא ,רעקיטרָא רעד ניא געמ

 |ראפ טרעלקרעד טציא מיא נּבָאה עכלעװ ,ק"צ נופ רעדילגטימ ענעי גופ דָארנ

 , ;ימָאק רעלעמרָאפ סלא טינ רע טָאה טעבראעג זא גוא ,מענעטָארטעגסיױרא גא

 ןנפיול ,רעקיטכיר םינ א גפערט לָאז סע עליפא געװ ,מעד צובא .דילנמימ:מעמ
 !גקיטרָא גא גיא דילנטימ'ק'צ א גופ" טירטניירא ,רעראּבזָאלרעד טינ טוטאטט
 ןעקיזָאר יד נטכיראפ םָאד זא ,געגנורדעג טינ צעגרע גופ כָאנ ןיא ,טעטימָאק
 גוא ק"צ עפ גטע-טסיורא רָאנ ,שרעדנא טינ טרעדָאּפעג טָאה טיײקיטּכיר םינ

 טוומעג טָאה גיילא ריא ,טצעלוצ .טעטימָאק נקיטרָא םענופ נטערטסיורא טינ
 ?ולגמימ:קיצ 9 נופ גנולמאזראפ רעד זא ,רימ וצ ווירּב מעד גיא נענעקרענא
 / ףומ עגאהפ רעד נופ טייקראבטיירשש רעד גנעװ גרָאװעג טרירעפער ןזיא רעד
 :םיירטש רעקיזָאד רעד גומ גנוזײל יד .עיסימעד סװָאּששסָא "2 מעד כעיוק

 טינ עליפא נוא טיײהנזעװּפָא סוװָאּפיסָא יא רעדילגטימ-ק'צ יייח כרוד עגארפ
 עועילארנאקס נוא עשערייפעּב א נעװעג זיאי ,גנוניימ סװַאּפיסא קידנרעהסיוא

 ;ערסיוא טנַאקעג גּבָאה רעדילגטיממק"'צ יירד יד ,עדאווא .טייקכעלצעזעגמוא

 דעג רעכלעו ,טאר:ײטראּפ רעד גלעטש ביז טעװ דאצ רעייז םא זא ,נענעב

 רעדילגטימצק''צ יירד יד ,עראווא ;עיצקאדער רעד נופ םנעה יד' ניא כיז טגימ

 ;ימ רעד גופ רעגנעהנָא יד טימ כאמּפָא םעד פא נציטש טנָאקעג כיז נּבָאה

 ,ייװשליטש רעדָא נסָאלשעג לעמהָאפ נּבָאה ײז נכלעוו ,טאר מעניא טייהרעד

 -מוא יד טקיטיײזאב טינ טלָאװ דנאטשמוא נימ אזא רעֹּבָא .שנעקרענא קידננ

 .:עלע טימ טקראטשראפ כָאנ יז טלָאװ רע ,טרעקראפ ,רָאנ ,טייקכעלצעזעג
 :עג כעלצעזעגמוא זיא יוזא שקנוּפ .טייקידנעטשנָא טינ רעשיטיָאּפ גופ גטנעמ
 ;ימעד סיקסניווארט 'ב מער געמענוצנָא רעדילנטימ:ק''צ יירד יד ראציס נעוו

 :ראפ רעד ראפ ,רעירפ גענייז קיצ נומ רעדילנמימ עלא רעכלעװ גנעוו ,עיס

 טנַאקעג טינ פציא ןיּב כיוא טָאה ריא .נרָאװעג סרימרָאפניא םינ ,גנופמאז
 -עד עקיזָאד יד נעװ גוא געמעװ ,םעה גגעװ נּבאגנֶא עיונעג גייק רימ געגנערּב

 .םנע נא טימ טײרהעגסיורא כיז טָאה היא .נרָאװעג טרעפקרעד זיא עיסימ
 ;נעלסור רעד אּב כיז טרימרָאפניאע :קעזױכ פא כעלנע זיא רעכלעו ,רעֿפ
 עקיּבלעז יד צלא) "עיגעלָאק, רעקיזָאד רעד גופ טָא סָאװ ,"עיגעלָאק רעשיד

 : טימ טָא סָאװ גוא נרָאפוצ נעמוקעג סָאװרָאנ ריא טייז (!יירד נופ עיגעלָאק
 ;ךייס ,שרעדנא געלטימפ גנודניּבראפ נייק טינ כיא ּבָאה עינעלָאק רעקיזָאד רעד

 + -י / !!כײא כרוד
 קיצ גופ דנאטשאּב .מענופ טייקכעלצעזעג יד כיא טיירטשאּב םוראיוזא

 1רָאװעג נעמונעגגָא ןיא סע רעכלעװ פא) גנולמאזראפ רעטצעל נייז נופ גוא
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 זָאל וצ םכער עלופ סָאד סאהעג רעבירעד טלָאװ כיא .("?עיצאראלקעד, יד
 עיצקאדער רעד ניא נטערטניירא ניס גנעװ גָאלשרָאפ רעייא רעטשנע נא נָא

 טמוק סָאװ ,אזא יװ גָאלשרָאפ גקיזָאד מעד טכאהטאב כיא רעּבָא .ָא"צ נומ

 נ"מ ראפ סלאה כיא נוא ,רעדילגטימנייטראּפ 8 נופ רָאנ ,ק"צ מענופ םינ

 כיז טפוראפ ריא ןא ,כָאנ סאהפיּב ,םיא פא נדעפשנע וצ טריױװטָאמ קיוכ
 ןרָאװעג טקיררעגסיוא כײא זיא סָאװ ,עיצקאדער רעד נופ שטנוװ םעד פא
 .םרעטקאהער יד גשיווצ כימ נעז וצ .,כעלטפירש

 טלַאװ, ָא"צ נופ עיצקאדער רעד ניא טירטניירא נײמ זא ,טניימ ריא

 ליװ כיא נכלעװ ,יײטראּפ רעד ניא מעלָאש נקידנעפשלופ טאמיק טנרָאװאּב

 כיא ,ָאי !שיטסירעטקאראכ רעיײז זיא רערעייא י"טאמיק , רעקיזָאד רעד ."יוזא
 טניילעגרָאפ נפיוא נטקורדענ א םא בָאה כיא ,ייטראּפ רעד ניא םעלַאש ליוװ
 .סיא  עיצקאדער רעד ניא וירּּב נימ גיא רָאי 1909 רעּבאקעד גיא םעלָאש

 כיא *.("?עיצקאהער רעד נֹופ נטָארטעגסױרא כיא גיב סָאװראפ,,) "ארק
 נאו גיא טאר:ײטראּפ םעניא לעיציפא לָאמאכָאנ םעלָאש טגיילעגרָאפ ּבָאה

 :ןדאּב ענעי פא ןרָאװעג נעמונעגנָא םינ ןיא מעלָאש רעד .רָאי 1904 ראוו
 .םוהרעמ רעד נופ געמָאנ ניא טלעטשעג טלמעד בָאה כיא עכלעװ ,נעגנוג
 "מעלָאש גנעװ, נדייר וצ עדָאמ רעקישציא רעד צָארט זא ,נקרעמאּב לע כיא
 רעד נּבעגכָאנ עלופ סָאד "םעלָאש , רעשנוא קידנעייטשראפי ,גזארפ) עקידכעיווצ
 עקידנעטשלופ נוא סייהרעמ יד נרירָאנניא עקידנעטשלופ סָאד ,טייחרעדנימ
 ,טאר םעניא נזיװעננָא טמיטשאב צנאג כיא בָאה ,רָאפנעמאזוצ םעד נסעגראפ

 פימ נעמאזוצ .ּבָאה כיא .יײטראּפ רעד ניא מעלָאש רעטנוא יימשראפ כיא סָאװ

 רעטנוא ןא ,טהעלקרעד נפָא טאר םעניא ק"צ גופ ענעלָאק נקיטלמעד ניימ
 ראפ סעניוכשזעכ גופ פמאק נשיידיא סעד גקיגײרּפָא כיא ייטשראפ םעלָאש

 אֹּב גייז ָא"צ רעד לָאז .גהָאפעטײּפמאק עכעלרע טינ גוא נעיירעסייר ,רעטרע
 -עגיאט טלָאמעד כיא בָאה -- ,טייהרעמ רעד אֹּב ק"צ רעד ,טייהרעדנימ רעד

 -ייר רעדיווטעי ,טָאקיוּב רעדיװטעי נרעהוצפוא נעמעלא נפור רימָאל -- ,טגייל

 גנעװ שידעוװאכ גריטוקסיד רימָאל גוא עיצאטּמָאָאק ראפ ,רעטרע ראפ יי-עס

 ביז גייגעצ רעזדנוא נופ סעּביס יד גנעװ נוא נטייהנדישראפגנוניימ ערעזדנוא
 זאט גקידריװ גוא נכעלרע םוצ יימראּפ יד נעגניווועגוצ רימָאל ,רָאפנעמאזוצ גפא
 ;ץל8 טמאלעגסיוא גבָאה םורוצ ניימ ,נטיירטש עכעלרעגיא עריא גנבייקלקרעדנאנ
 ;.רגעש םעד געמונעגנָא נבָאה יז סָאװ ,טינ טרעדנוװ כימ ,ווָאטראמ נוא וָאנאכ

 יד צַארפ) טאר מענופ נלָאקָאטָארּפ יד גכעלטנפעראפ וצ טיג םולשאב ןכעל
 רעײטשרָאפ עדײב ,כעלמענ ,טאר םמעניא טייהרעדנימ .רעד נופ נעגנורעדָאפ
 :עּב) טקיגייראפ טציא כיז גּבָאה סולשאב' גקיזָאד מעד וצ סָאװ נוא (קיצ גופ

 .דע ר .810--809 ז"ז ,דנאב גקיוָאד מעד .ז * *
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 ,מעלָאש נקידסעיװצ א טריזינאגרָא סע רעװ ,רעדיקנטימ:קיצ  יירד (דָאכ
 :בעל םעגיא כעלדיימראפמוא נענייז עכלעװ ,נטייקילעפוצ יד .קידנצונסיוא

 ;נעד סָאװ ,יד ק"צ גופ קידנפראווסיורא נוא ,נרענָאיצוילָאװער עשיסור יד נופ
 :טֿפאהאּבוצסיוא נבערטש טינ טינ גָאק רענעי * ,ייז טימ מעססעה .גיא טםינ נעק

 .םעלָאש גכעלרע גא קיטייצטכער נסילש וצ גוװרּפ יד רעדילגטומ:ײטראּפ יד גופ

 ,קיטש-צנוק עקידכעּבעג עקיזָאד יד זא ,נעניימ וצ טנורג א כיא ּבָאה ,קילנ םֹוצ

 גּכעגניא .טינ ביז נלעװ ,ייטראּפ יד נראנוצּפָא םא םעדנעוועג נענייז סָאװ

 706 .:ייש יד נעזרעד פָאסלָאקפָאס נלעװ טאה טענופ נלָאקָאטָארּפ יד זא גֹוא

 טימ טָאה ,טאר מעד טּפאכראפ טָאה עכלעװ ,עיצקאדער יד יװ ,םעד כָאנ

 רעד טלמעד כיילג כיא בָאה ,גאלשרָאפ;מעלַאש ניימ נפרָאװעגּפָא רעטכעלעג

 יד .רָאפנעמאזוצ א כיא טלאה געווסיוא נכעלרע נקיצנויא נהאפ זא ,טרעלק

 ניא גטלאה --- (רעטנורעד כיוא סוװָאנאכעלּפ נֹוא) טייהרעדנימ רעד נופ קיטקאט

 גיא גלעטשרָאפ טרָאװ נפא ,טאה מעד גוא א"צ נופ עיצקאהער יד טנעה עריא

 ײטראּפ רעצנאג רעד נופ נסערעטניא יד נטלאטשנא עלארטנעצ עקיזָאד יד

 רעסיוא ,גגָאלשרעד ביז געעז טייצ רעקיבלעז רעד גיא גוא נעמונעג נצנאגניא

 :רעדנימ רעד גופ גסערעטניא יד ניא ק"צ טעד נכאמוצהעּביִא ,רָאפנעמאזוצ מעד

 גיא .פםמאק גכעלרע גייק ראפ גטלאה טינ ביא נָאק קיטקאט עקיזָאד יד ,טינה

 עגניירא טינ ביא גיּב קיטקאש אזא נופ רעגנעהנָא יד טימ נכאמּפָא םוש ניק

 ,םעד צוכא .נטערטוצניירא כעלגעמ ראפ טינ טלאה כיא גוא לָאמנײק גטַארט

 רעײנ רעד נֹופ עימָאנָאיזיפ יד גרָאװעג רָאלק גצנאגניא נָא ראוונאי גופ ןיא

 ,נעיירעסיײר נוא סעקטָאילּפ נופ גאגרָא גלארטנעצ גקיזָאד עד ,"ארקסיא,

 ;יצ גופ ,גטסינוטרָאּפָא יד ֹוצ כיז נענעפנאכ גוא נעקנאדעג יד גיא רעטנָאלּפ

 יד זא ,נ:טייהנדישראפיגנונימ גכוזסיוא ,סעניוּבשזעכ עכעלנעזרעּפ גריפיונ

 ,"גנושכירע רעײנ א גופ נאגרָא גא ,לזיירק א גופ נאנרא נא זיא  "ארקסיא, עייג

 ;טאכע? ביז טָאה) עכלעוו ,עפוג עיצקאדער יד עליפא נוא ,עלא טציא געעז סָאז

 :עטסיס יז טײּפשאּב טציא נוא ,"טייקידעשורעי, יד נקיריטראפ נעמונעג עכונ

 .געמ גָאק ניז א ראפ עשז:סָאװ ניא ,ביז טגערפ ."ארקסוא, עטלא יד שיטאט

 ?ירַּפֶא סָאד גיטשראפ םיא רעטנוא לָאז עמ בוא ?מעלָאש נגעוו נדייר טציז

 טציא בױא כיא גיִּב ,נעײרעקײר:עיצאטּפָאָאק נופ םמאק גשייידיא םעד גקי

 ,גאלשרָאפ טעד נעיינאּב גוא מעלָאש א ףא גייז וצ מיקסאמ םיירג קידנעטשפו

 טנוא גיימשראפ לָאז עמ רעבָא ביוא ,טאר םעניא טכאמעג בָאה כיא גכלעו

 גנוטכיר רעֶד טימ נכאמ מעלָאש ,םמאק נשֶייידיא מעד נרעהפוא סָאד םעלָא;

 בווא ,כוז םיוטשראפ ,בָאנרעד ,ווַאּפוסָא 'ב םוצ צלא נופ רעורפ בכעווש ווא םָאדר *

 נבולנעג ויא ַא"צ נופ עוצק לאדער רעד ניא גטעהמוצנוורא גאלשרָאפ רעד לויװ ,ריפ- ןי

 : .ק"צ גופ גיוגוצקעוװא גאלשרָאפ א וי
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 ,טינ גנוטכיר מוש גיק טָאה סָאװ ,עימָאנָאיזיּפ רעד טימ ,רעקיטכיר ,רעדָא
 נשטנעמ רָאנ גענאק גגײלרָאפ "םעלָאש) אזא ןיא ,"ארקסיא , רעײנ רעד נופ
 נעגאנרֶא יד פא נקוק עכלעוו ,עניוזא רעדָא ,עקידסעיוװצ רעדָא ..עזָאלּפיצנירּפ

 --- בראפסורד -- 010086090002126) ריּפאּפײקורד פא יװ ,ייטראּפ רעד נופ
 וד גופ רענייא "ארקסיא, רעיינ רעד נופ רוטארעטיל יד נפורעגנָא טָאה סע יװ |

 עבלעװ ,"אהקסיא, רעיינ רעד נופ סרעטקאדער יד ּביוא .(?רעכאמ-מעלָאש ,.

 עכעלנעזרעּפ וצ עיציזָאּפ ?עלעיּפיצנירּפ, עצנאג רעיײז טאמיק טריפרעד נּבָאה
 'מזינינעל , גפורעגנָא גבָאה ייז סָאװ ,מעד גגעק סעֿפידעה וצ ,רימ .םא גלאפנָא

 טעד סיוא טציא נקירד ,רימ םימ נטייהנדיישראפ:גנוניימ נכוזסיוא םוצ גוא

 ײז זא ,טימרעד ניילא יז נענעקרענא ,עיצקאהער רעד ניא כימ געז וצ שטנּוװ!

 ײז נבָאה קיִמעְלָאּפ עצנאגנ יד ןא ,טסנרע טינ נעײרעּביירש ערעייז פא נקוק

 עלא נםראוגצקעװא םיירג נענייז נוא "?עיצאטּפָאָאק ּבילוצ , זיולְּב טכארטענסיוא:

 ;לָאפרעד טימ ןיא עיצאטּפָאָאק יד יװ ,מעד כָאנ "נּפיצנירּפ; עײנ ערעײז

 ,נקידריװמוא נא יװ ,ּפָא כיא םראוו ,כימ כעייש ןיא סָאװ .נרָאװעג טבכיירגרעד |

 .גגָאזוצּפָא טייהרעמ רעד ראפ טייקכעלנעמ רעד גנעװ גאלשרָאפ םעצע מעד
 .עטלאהעגסיוא נא ראפ פמאק נופ ,עיציזָאּפ ריא ראפ פמאק נשִיייטראּפ נופ כיז

 טלאה פמאק גקיזָאד םעד גריפ .יירעלזיירק רעד גנעק פמאק נופ ,גנוטכיר רע;

 . ץעלעיּפיצנירּפ יד טימ נעמאזוצ ,וויוכ נוא געמענוצּפָא טינ טכער ניימ ראפ כיא
 מעד נריפ ,דנאלסור גיא טסקאוו סע לָאצ סעמעוװ ,טייהרעמ רעד גופ רעגנעהנָא

 רעד גופ ?טנעצ נײנ לײװ ,נפֶא ,גנוניימ גיימ טיול ,נעמ םראד פמאק נקיזָאר

 ,מוקילּבוּפ נראפ גרָאװענ גנַארטעגסיורא ניֹוש ןיא טקילּפנָאק םענופ עטכישעא

 טלָאװ טלעװ רעד גופ גניוא יד גֹופ יז נמלאהאבסיוא עקידרעטייוו סעדעי גוש
 .סיזירק םענופ שינעפעלשראפ עטרעּפמולענמוא נוא עכעלניילק א געוֶועֶג
 ךעד נופ עיצקאדער רעקיטציא רעד גיא טירטניידא נײמ .זא ,טּבײרש ריא נ
 ;נָאק נרעיודאב טימ ,"נטעטימָאק ?יפ כיוא ,קעפָאס נָא ,גליוו, "ארקסיא; |

 גיא גייק .סעמע ניק טינשערייפעּב ריא טגָאז לָאמ םָאד כיױא זא ,כיא ריטאפמ

 טקירדעגסיוא םינ ,נעגנוננידאב:פמאק עקיטציא יד אב ,כָאנ טָאה טעטימָאק
 סענופ םרעטסאדער לזיירק סָאד ןיולּב םיא טָאה סקירדענסיוא .שטנּגװ אזא
 נופ עפוטש עטסכעה יד נעעז עכלעװ ,ק"צ םענופ רעדילנטימ .יירד גנוא ָא"פ

 נעלדיז טייהרעדנימ רעד טימ נעמאזוצ גלָאז ייז זא ,גירעד עמכָאכ רעשיטילָאט

 ביולרעד כיא .טייהרעדנימ יד---טייהרעמ רעדטימ נעמאזוצ גוא טייהרעמ ירד
 ונעי רעדָא יד גופ גליו נטימ טיג נענעכער כיז פראה כיא זא ,נעניימ וצ כו

 .בילא טָאה עכלעוו ,ייטראּפ רעצנאג רעד גופ גליו נטימ רָאנ ,רענאקיטילָאא

 / קיזָאד מעד גקירחסיוא לעמרָאפ גופ גפיוא מעד כיוא טלעטשעגנייא כיז ראד
 -עכלעװ ,רעיּפנָא גא זא ,נענײמ וצ כיז ביולרעד כיא .רָאפנעמאזוצ א ?נליא
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 .ףעקיזָאד רעד טיול טָאה נוא רָאפנעמאזוצ גפא עיניפ עסיוװעג א נעמונעג טָאה
 א גנופטכא םא טכער רעדיװטעי טרילראפ ,ייטראּפ לייט א טריפעג עיניל

 ירא כיִז טפראוו רע ביוא ,רעטהעוו ענייז וצ גנויצאב עטסנרע נא פא עליפא

 ,רענגעק ענײז גופ טייז רעד םא רעב

 טָאה גוא דנרעלאב רָאנ ןיב ןיא "גטעטימָאק ליפ, םא כיז נפוראפ רעיא

 סָאד .סעמע נטימ טינ טמיטש ..סע םָאװ ,פורעד טקוקעג טיג ,ננָאז וצ ליפ

 ,וכער גגעװ ,נסיװעגשײטראּפ עלעקיטש אנגעװ סעדיײא טגָאז כיז נפוראפ עקיזָאד
 :גא עכעלטמא יד ןא ,נופרעד 'ניזטסוװאב עלעקיטש א גאראפ ןיא סע ןא

 גליװ גטימ גענעכער כיז נפראד ,טמיטשאב סָאה ייטראּפ יד עכלעוו ,נטלאטש

 .יםענופ נעגנושרעדנארעּביא ערעײז נעמענרעטנוא םאּב ײטראּפ רעקיזָאד רעד נןפ

 , נײזטסוװאּב רעקיזָאד רעד נעוװי ,םרעטנעצ יד גופ גנוטכיר יד נוא דנאטשאּב

 ,עיציזָאּפ רעטרעטנָאלּפראפ רעד קנאדא גייז טלקנוטראפ םינ בייא אב טלָאװ

 נייק ָאטינ ןיא סע זא ,געזרעד טכייל ריא טלָאװ ,נעמונראפ טָאה ריא עכלעוו

 ?יפ כעלסריוו נופ .גליוו נכעלקריװ םעד; ביז נסיוורעד וצ כעלקריוװ ?מימ רעדנא

 ליפ; פא ביז נפוראפ רעייא ּביוא רעּבָא .רָאפנעמאזוצ א צֹוכא ,נטעטימָאק

 יאפ עקיזָאד סָאד טגָאז ,גסיוועגעײטראּפ עלעקיטש א סיורא טיג "נטעטימַאק

 נגעװ ,טינ נעמ םחאד רערָאלה סָאװ ,רָאֿפק יוזא סעדייא קיטייצכײלנ כיז נפור
 ,רעײפ ראפו יװ ,רעגרע כָאנ ריא טָאה עקאט ראפרעד .נסיוועג גקיוד םינ א

 כורּפשרעדיװ נקידנעיירש םעד טליפ ריא ?ייוװ ,רָאפנעמאזוצ א ראפ עריומ

 .ייטראּפ רעד נופ ג?יװ םעד נוא קישילָאּפ:רויטנאװא רעיא גשיווצ
 ;םעלָאש רעד גופ טיײקידסעיוװצ רעד ננעװ נעקנאדעג עטניימעגלא עניימ-

 ײד א טימ קידנעמשלופ כיז גקיטעטשאב ,רעטנוא טמענ ריא עכלעוו ,יירעכאמ

 "בייה ,} דעד טימ טקיצנא טציא נרעװ קייצ נופ רעדילגטימ יירד .נטקאפ-ּבָאנוצ

 -ילגטימ יירד עקי ּבלעז יד נּבָאה טראמ גיא נעוװ ,טייצרעדניא ,א"צ .מענופ

 :ינייא סָאװ ,מעד גנעוו גנורעיױדאּב טימ גנודפעמ א טלעטשעגפיונוצ ק"צ גופ רעד

 (ָא"צ גופ עיצקאדער רעקיטציא רעד גופ טייהרעמ יד) רעביירש עשוייטדאּפ עק

 יד נזָאל ,"מעלָאש גנעו קידנדייר .מזינוטרָאּפָא גיא גזָאלעגניירא כיז גבָאה

 יד) ָארויּב עקידמערָאד יד רעדנאנאפ קיטייצכײלג רעדילנשימ:ק"צ יירד עקיזָאד

 נָא טעּבראעג נּבָאה ריא ניא סָאװ ,ראפרעד 2? {קייצ נופ גטנעגא  עיגעלָאק

 א ראפ נריטינא וצ עזָאה יד שאהעג גבָאה עכלעװ ,טייהרעמ רעד נופ רעגנעה

 ,ָאדצ עקידנפמעק ײװצ יד גשיֹוװוצ נכאמ:מעכָאש נגעװ קידנדייר .רָאפנעמאזוצ

 רעײטשרַאפיד טימ צנערעפנַאק א ק"צ נופ רעדילנטימ יירד יד גריזיגאגרַא ,םיד

 גנוריזילארָאמעד א ראפ סָאװ - " .נטײװצ םעד קידנרירָאנגיא ,דאצ גייא גופ

 .ּפָא עטאווירּפ ,עזיײװליוט עקיזָאד יד טימ ייטראּפ רעד גיא ניידא טנַאדס עמ

 יעצנאנ רעד נופ נסערעטניא עקיטכיוונּבעל יד עיינענ געגייז עכלעװ ,נכאמ



 895 װָאקסָאנ .א יו ק"צ גנופ דילגטימ מוצ ווירְּב א

 טקוקעג טינ ,ריא גופ סיוא מאזגרָאז .יוזא טלאהאּב עמ עכלעװ נוא ייטראּפ
 ךעװיטאריּפסנַאק גיא םייקידנעװטיונ מוש ניק ָאטינ ןיא םע סָאװ ,פורעד
 טרעװ טייקיטכעדהאפ ,יורטוצמוא גקיטײזננעק עגנעמ א ראפ סָאװ !שינמייהעג
 ײטראּפ רעד גופ סעציײלּפ יד רעפניה קימשצנוק עקיזָאד יד טימ גגָארטעגנײרא

 נופ רעוואכ א רענייא רימ טּביירש טנייה דָארנ {נּבעלג ?ייטראּפ גצנאנ םעניא

 גכאמּפָא עקיזָאד יד כעיוקימ מורא געײג סע נעגנאלק א ראַּפ סָאװ ,דנאלסור

 ד גיא נעמ טגָאז ,גלײט יירד טעדליּבעגסיױא כיז נּבָאה טייחרעדנימ רעד ניא

 :אד ק"צ ניא נריטּפָאאק וצ צלא ראפ רעידפ טרעדָאפ רענייא ;נזיורק:יטראפ

 ויא רערעדנא רעד ;נסיװ טינ באז נײק נופ רעמ ליװ גוא ניקצָארט נוא גענ
 ;קעד רעד טימ רָאנ ביז טקידירֿפאב רעטירד רעד ;צנערעפנָאק א םא מיקסאמ

 יָאּבארָאנשזוי יד נרעהעג ?ייט גנקיזָאד םעד וצ נוא ניילא ק"צ נומ עיצאראל

 2רֶא גרעלוּפָאּפ אנפאש מעניא קיטכערעג צנאג נייא געעז עכלעוו) םעצנעשט

 :בלעװ ,יײישטָאּבאר ינשזוי; םעד נלעטשפוא גטריקסאמראפ א יװ ,רעמ טינ נאג
 ;ריר גאראפ זיא סע סָאװ ,שינ סײװ כיא .(טכאמראפ טָאה רָאפנעמאזוצ רעד

 טייטשאּב טייחרעדנימ יד זא רעּבָא .נכעומש עשַיייטראפ עקיזָאד יד ניא סעקיט
 עמָאפסימ טמענ ,לשָאמעל ,רעקורב 'כ רעד זא ,סעּפורג עקיטראנדיישראפ נופ
 גא םייהרעדנימ רעד גופ "סמוטאמיטלוא, יד ניא טינ ?ײטנא םוש גייק רָאג
 יישטָאבאר ינשזוי, עפורג יד זא ,ײרעסײר:עיצאטּפָאָאק רעצנאג רעד ניא
 נענייז סָאד --- ,גנוריטַאש ערעדנוזאב:קידנטיידאב א רָאפ כיז טימ' טלעטש
 רעוװ ,רערעדעי טנאקאּב זיא סע עכלעװ טימ ,נפקאפ עטסווואב:ניימעגלא צלא

 ריא טעז עד יצ .,רָאפנעמאזוצ:ייטראּפ רעזדנוא םרידוטשעגסיווא טָאה סע
  גופ רעכסימ גקיזָאד םעד גיא נאראפ ןיא סע םסעקידנקירעדיגרעד ל?פיוו ,טינ
 !יטראּפ רעד נופ סעצײלּפ יד רעטניה רָאפ טמוק סָאװ ,סעּפורג ערעדנוזאּב
 רעדילגטימקק'צ יירד נופ סעיװצ יד סָאװ ,נרעדנּוװ נעד ביז נעמ גָאק יצ
 גל ,םייהרעמ רעד דַאצימ ײז וצ יורטוצמוא נקירנעמשלופ סיורא טפור
 .גרעדנוװ כיז נעמ נָאק יצ ?קיטשצנוק עלא עקיזָאד יד גופ טייז א גָא טייטש
 נריסאקרעדנאנאפ פימ גרָאװעג גּבױהעגנָא ןיא רעכלעוו ,ימעלָאש רעד סָאװ
 / ריפניייא גא יװ ,טכארטאּב טרעװ ,רָאפנעמאזוצ א ראפ :גריטינא סָאװ ,יד
 .ימ ענטלטפאשלעזעג עשייטראּפ יד נעוועשאטרעטנוא נשיטאמעטסיס םמוצ
 סָאד) ָא"צ ,נוא קיצ נשיװצ כאטּפָא גא טריפקעיָארּפ טייחרעמ יד זא ?גנונ
 גיא .טייההעדנימ יד דלאוונרעּביא נריפניירא ננעװ .(טאר .מעד כיוא ,טסייה
 / טײהרעמ רגד נופ סעיצוילָאזער יד נכעלשנפעראפ טינ ננעװ ,נטעפימָאק יד
 גטלאהראפה ג"עוו 209 םעיצוילָאזער רעװאלסָאנירעטאק נוא רענרוּברעטעּפ יד)
 יי .?5נ.ד.א ,װ.א,א (שעדיוכ גײא םינ ניוש

 רענעקעגעג רעד - אב סָאװראפ ,גיטשראפ טציא טעװ ריא זא ,פָאה כיא
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 פ"אדסר רעד ניא גנוטלאּפש יד ןוא רָאפנעמאזוצ רעטייווצ רעד ,1+/ 06

 ניא טירטניירא גיימ ננעװ נייז םינ דייר נייק רָאנ נָאק עיצאושיס רעשיייטראפ

 | | .ָא"צ גופ עיצקאדער רעד

 מיטש יד נּבעגּפָא גוֿפ "נטלאהעגּפָא , ביז ּבָאה כיא ןזא ,גנודלעמ רעיא

 כיא .סעמע םיג ןיא ,ק"צ גי א נעיירד גריטֿפָאָאק גנעו עגארפ רעד ניא

 ."ענעמוקעגרָאפ ראפ גלאוו , יר נענעקרענא גנעק שירָאגעטאק ריטסעטָאהּפ

 :ע מ גענײז רעדילנטימ;ק"צ ירד יד .טייקכעלצעזענמוא עיינ א ןיא סָאד
 2תֹוא מ עד כיִא נ טשרע נוא טסעטָארּפ גיימ ע ? א גטכארטאב וצ .װעי ו כ

 עיצאטּפָאָאק יד ןיא טוטאטס נטיול .עיצאטּפָאָאק נגעו עגארפ יד גּבײה
 ביוא זא סע טסייה .געוועג נבעגעג טינ ןיא מעקסעה גיימ ;עקימיטשניא גא

 גײז טינ דײר נײק רָאג נָאק ,טאר ניא נעיניא מעד גגָארטנײרא םינ לָאז עמ
 יא ּבוא) טאר םענופ סולשאּב רעד .עיצאטּפָאאק רענעמוקעגרָאפ א נגעוו

 מעד ראפ עיצאטּפָאָאק גנעו ענארפ יד ניהא נגָארטנײרא כעלצעזעגמוא טעוו

 :אֹּב םעד נרילָארטנַאקכרוד נלעװ ק"צ נופ רעדילנטימ עלא נעװ ,טנעמַאמ

 :ָאטָארּפ יד טימ נעמאזוצ נרעװ טלייטעגטימ רימ םרואד (קייצ גופ דנאטש
 יי .ֿטאר םענופ גלָאק

 ביז .געמוקעגסיוא טינ ןיא זדנוא סָאװ ,מעד גנעו נרעיודאב רעיא ֹוצ
 ווָאּפיִסֶא 'כ גטימ גצנוק ערעייא כָאנ ,גקיניראפ םינ כיז כיא נָאק ,נעז וצ

 .(1904 ײמ 26 םמענופ כאמּפָא) טרָאװ טענעבעגעג מוצ גנויצאב רעיא נוא

 יסילשסיוא נוא עלעיציפָא נייר צוכא ,נעגעויצאב מוש גייק בייא טימ ביא לי

 .נּבָאה ֿפינ ,עכעלטפירש בע
 .גינעל .נ ס"צ נפ רולנמימ

 אטאקעס ייייי

 גופ גאלּפ רעד נוא עינאּפמאק .עקסמעז ידי
 20 "ארקסיא,

 .יטראּפ רעד גופ רעדילגפימ ראפ רָאנ

 סָאװרָאנ ןיא "ארקסיא, עיצקאדער רעד גופ טפירשרעטנוא רעד רעטנוא
 :ראַּפ יד ֹוצ ווירב א ("יטראּפ רעד נופ רעדילגמימ ראפ,) טכעלטנפעראפ
 א וצ נעוועג טגעָאנ יוזא םינ לָאמנײק בָאנ ןיא דנאלסור .סעיצאזינאגרָא;ײט
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 רעד) 17 ,11/ ,11 :געלטיפאק יד ,רופניירא םעד רעסיוא ,גבעגעג געגייז ָאד *
 יד ע ר .(גנוצרוק רעגוולק א טוט רעשצעל



 מה ש טבע אז א אז 2 ער טי ריי י 2 הע בלא קט כט ערע לא ר על ==

 סך | "ארקסיא , ןופ נאלפ רעד גוא עינאפמאק עקסמעז יד

 -סיוא רָאפ טגײל גוא ,עיצקאדער יר טרעלקדעד -- ,טציא יװ ,עיצוטיטסנָאק
 יװ גאלּפ עצנאג א ,"עינאּפמאק רעשיטילַאּפ, א גומ נאלפ נצנאג א כעלריפ

 ?ףאטשימ ביז גענײז עכלעוו ,םעצמעז עלארעּביל ערעזדנוא םא גקריוטצפוא
 | | ,עיצומיטסנָאק א גגעוו

 נפ נאלפמ ןקידנרעלאּב ססכעה נקיזָאד םעד גּביילקרעדנאנאפ וצ רעדייא

 :ארפ יד טלעטשעג כיז טָאה יװ ,גענָאמהעד רימ גלעוו ,?ארקסיא , רעײנ רעד

 ;לאיצָאס רעשיסור רעד גיא סעצמעז עלארעביק יד וצ גנויצאב רעד גנעו עג

 .גנוגעװאב-רעטעברא עטפאהנסאמ א געגאטשטנא זיא סע טניז ,עוטארקַאמער

 נומ סאמיק ןיא עגארפ רעקיזָאד רעד ניא כיוא זא ,טסוװאּב זיא געמעלא

 ,נגונעװאב:רעטעברא עטפאהנסאמ א גענאטשטנא זיא'ס יװ ,ּבייהנָא עמאס
 :שרע יד .נרענַאיצילָאװער נוא "גטסימָאנָאקע, יד נשיווצ םמאק א געגנאגעג
 :אמעד רעזאושזרוּב גופ; גנונעקײלּפָא רעטקעריד א ןיּב געגנאגרעד נעגיײז עמ
 טאיראטשלָארּפ /.םעגופ גבאגפוא יד נרירָאנגיא זיב ,דנאקסור גיא עיטארק
 רעד גיא גוא טפאשלעזעג רעד גופ גמכיש עלענָאיציזָאּפָא יד םא גקריוווצפוא
 נשיטיִלַאּפ מער גופ מענראפ מעד קידנרעלעמשראפ ,ייז נּבָאה טייצ רעּבלעז
 :רעביא ,קיניזטסווװאבמוא רעדָא קיניזטסוװאב ,טאיראטעלָארּפ םענופ םמאק
 רעד נופ גטנעמעלע עלארעביל יד ראפ עילָאר עקידנריפנָא:שיטילָאּפ יד גזַאלעג
 יד טימ םמאק גשימַאנָאקע מעד ,, גזָאלעג רעטעברא יד ראפ גוא ,טפאשלעזעג
 .ענָאיצוילַאװער רעד גופ רעגנעהנָא יד ,"גנוריגער רעד טימ גוא מיטאבעלַאב
 א טרימעג גבָאה "ארקסיא) רעטלא רעד גיא עיטארקָאמעדלאיצַאס רעד
 ייװצ םא כיז טליײט פמאק רעקיזָאד רעד ,גנופכיר רעקיזָאד רעה טיפס םמאק
 ;שזָאבַאװסָא, גאנהֶא גלארעביל גופ געגישרעד םמעד זיב :גדָאירעּפ עסיורג
 רעזדנוא רימ גבָאה דָאירעּפ גמשרע גיא *.נעניישרעד גיײז כָאנ גוא ""עינעד
 ,גטסימָאנָאקע יד נופ טײקלָאמש רעד גגעק כעלכאזטּפיױה םטעדנעוועג םירגנָא
 :ושזרֹוב א שריטסיזקע סע ןא ,טקאפ םעד םא "גסױטשעגנָא , יז גבָאה רימ
 ןבָאה רימ ,טקרעמאב סינ גבָאה יז גכלעו ,דגאלסור גיא עיטארקָאמעד עזא
 ;ופ םייקיפעט רעשיטילַאּפ רעקימיײזלא גא נופ עּבאגפוא- יד גכָארטשעגרעשנוא
 -עד נופ גטכיש עלא םא נקריווצפוא ענייז עבאנפוא יד ,טאיראטעלָארּפ םענ
 ראפ עמַאכלימ רעד גיא .דראגנאווא רעד נרעװ וצ עּבאנפוא יד ,טפאשלעזעג
 געגָאמרעד וצ רעקיטייג גוא רעקיסאּפ םסָאד ןיא גָאט גקיטגייה אב ,טייהיירמ
 נופ רעגנעהנַא יד רעמ סָאװ ,נכירטש:טגורג עגייז גוא ךָאירעּפ גקיזָאד םעד

 ףוא עיצקאדער סעװגרטס 9 רעטנוא "עיונעדשזַאבָאװסָא  רעמונ רעטשרע רעד 8
 1009 (גוי העס:18) לוי רעט-1 עטאד רעד טימ טראגטוטש גוא געגושרעד
 יי .דע ר .רַאו

 גינעל
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 ם"אדסר רעד ניא גנוטלאפש יד נוא רָאטנעמאזוצ רעטייווצ רעד ,ן/ 98

 ;ןא םיקצַארפ עז) רעּבערג צלא םיא נעלּפירקראפ "אהקסיא) רעיינ רעד

 ;סיא ,, גופ. עיצקאדער רעד רעטנוא גּבעגעגסיורא ,"גּבאגפוא עשיטילָאּפ ערעזד

 טנגוי עקיטציא רעזהנוא סָאװ ,םעד םא גרילוקעּפס ייז רעמ טָאװ * ,(?ארק

 םייהנעגנאגראפ רעקינַאגנאלטינ רעד נופ עטכישעג רעד טימ טנאקאּב טינ ןיא
 .גנוגעוװאּב רעזדנוא נופ

 :עגנָא ביז טָאה ,?עינעדשזָאּבָאװפָא , גענישרעד ןיא'ס יװ ,טיוצ רעד גופ

 געװ ."ארקסיא , רעטלא רעד ראפ םמאק גופ דָאירעפ רעטייווצ רעד גביוה

 טימ נוא גאגרָא נקידנעטשּבלעז א טימ נטָארטעגסיױרא געגייז גלארעּביל יד

 םוא יד גמיבעג ,כעלריטַאנ ,כיז טָאה ,םאדנָארּפ רעשיטשילאּפ רערעדנוזאב א

 געירא יד :יטפאלעזעג, רעדו םא גקריווצפוא טאיראטעלָארּפ םענופ עבאג
 ;טיירטפוא , טימ ביז גצענערגאב טנָאקעג טינ גיוש טָאה .עיטארקַאמעד:רעפ

 גלענָאיציזָאּפָא ריא געלקַאשרערדנאגאפ םימ ,עימארקָאמעד עלארעביל יד "נעל

 :ירק ערענָאיצילָאװער יד גייטש:שנורג סקא נלעטש טפראהעג .טָאה יז ,טכײג

 ;ילֲאֹפ רעד ניא גזיוועגסיודא ךָאלק כיז סָאה עכלעוו ,םייקבלאה רענעי גופ קימ

 עלאהעּביל יד פא גנוקריוופוא רעזדנוא .מזילארעּביל םעד נופ עיציזַאּפ רעשיט
 .,םינ רעד פא נעגנוזיײװנָא עקידנעטש גופ םרָאפ א געמונעגנָא טָאה נטכיש

 :רעה יד נופ טסעטָארּפ גשיטילָאּפ םענופ טייקגונעג-טינ גוא טייקטנעוװוקעסנאק

 טריקיטירק טָאה עכלעוו ,"איראז, םא נפוראפ וצ ביז גונעג זיא'ס) נלארעביל

 :רא עקילַאצליפ יוד םא גוא ** ,מודנארָאמעמ סעטיוװ וצ טרָאװרָאפ סעווורטס 'ה

 ,(=ארקסיא) רעד נופ נעלקיט

 2ןָאּפ עײנ עקיזַָאד יד זיא רָאפנעמאזוצ:ייטראּפ 11 םענופ םייצ רעד וצ

 יא רעכלעװ ,מזילארעביל םוצ עייגעגעב עיטאהקָאמעדלַאיצָאס רעד גופ עיצ
 ןא ,טקיטסעפהאפ כיז נֹוא נרָאװעג רָאלק ?ליפיווא םא ,גטָארטעגסיױרא גמָא

 ;שזרוב א טריטסיוסע סע יצ ,נעװעג יג עגארפ ניק רָאג ןיא םענייק אב

 :ננעװאב עלענָאיציזַאּפָא יד םפראד יצ גוא רנאלסור גיא עיטארקאמעד עזא

 ףיז טָאה סע .טאיראטעלָארּפ אב (עציטש/ עכלעווא גוא) עציטש גענענעגאב
 םא גטקנוּפדנאטש עשיייטראפ יד גופ גנֹורילומהָאֿפ רעד גגעוו טקדנאהעג רָאנ

 :טקנוּפדנאטש יד זא ,נזייוװצנָא ָאד גונענ ןיא רימ נוא ,ענארפ רעקיזָאד רעד

 :ןולפ גיא נעוועג טקירדעגסיוא רעסעּב כאסא נענייז "ארקסיא , רעטלא רעד נופ
 :ָאיצוילָאװעריטנא םעד גכַארטשעגרעטנוא טָאה עכלעוו ,עיצוילָאזער םווָאנאכ

 :שןָאבָאװסָא, רעלארעביל רעד נופ רעטקאראכ גשיראטעלָארּפגנעק גוא גרעג

 מגָאי עכלעװ ,עיצילָאזער יעקידרעטנַאלּפ סרעװָאראטס גיא רעדייא ,"עינעד

 .דע ר .187 .מםנָא ,דנאב נקיוָאד םעד עז *

 יָד םעד גוא עו ,טרָאװרָאפ סעוורטס נופ קיטורק סנונעל ענעזוװעגנָא וד **

 ' י ידע ר .040--0926 ז"ז ,דנאב קוי



 09 "ארקסיא, נופ נאלּפ רעד נוא עינאּפמאק עקסמעז יד

 2ידנעטשראפ} א כָאנ (קיסעמטייצ טינרָאג ביז טנָאי גוא) טייז גייא נופ ביז

 םיורא יז טלעמש ,טײז רערעדנא רעד גופ נוא ,גלארעביל יד םימ "גנוק

 סיֹורָאפ נָאק עמ עכלעוו גנעוו ,נעגנוגנידַאב:ננוקידנעטשראפ עוויטקיפ עכלעזא

 * גלארעביל יד ראפ ראבריפסיוא סינ גענייז ייז זא ,גגָאז

11 

 רעזדנוא טמעלָאכעג כיז טָאה סע סָאװ ,דליּב:קערש, םעד נגעװ קידנדײר
 שיטסירעטסאראכ נײא כָאנ םא גזיוװעגנָא םינ רימ נּבָאה ** ,עיצקאדער

 :עמָארּפמָאק א םא גלאפעגנַָא זיא עיצקאדער יד .סעריקכ עריא ניא ?כירטש

 :םיוהא לָאז עמ ןא ,וצרעד סגיינעג כיז טלָאװ עכלעוו ,קיטקאט רעקידנריט

 -ָאפ ערעזדנוא נלעטשוצסיודא עכַאטּפאה עלעמרָאפ א, סעצמעז יד אֹּב נסייר

 ,נטייקטאלגפינ ענעזיװעגנָא רעירפ ניוש יד צוכ ."גנוריגער רעד געגנורעד

 ,נעגנורעדָאפ "ערעזדנוא , זא ,מעד נגעוו גיילא קנאחעג רעד ענושעמ ָאד ןיא
 :רָאפ גנוריגער רעד לָאז ,עיטארקָאמעד:רעטשברא רעה נופ געגנורעדָאפ יד

 :ָאמעד עלארעּביל יד ןיא ,טייז .גייא ופ -,עיטארקאמעד עלארעּביל יד ננייל
 :עד עזאושזרוב יד רַאמ כיז םיס טלעטש יז סָאװ ,ראפרעד עקאט ,עיטארק

 :קעסנַאק ,קיטכירפוא קיייפ םינ ,נפיידנאּב וצ קוייפ םינ לָאמנייק ,עיטארקָאמ
 יד עֿפיפא געװ .נעגנורעדַאפ ?"ערעזדנוא,} נקודייטראפ וצ נסָאלשטנא גוא טנעו

 ;וצסיורא גנָאזוצ גלעמרָאפ א ,גּבעגעג '"קיליוויירפ,, ,נּבענעג נטלָאװ נלארעּביל

 :וצ נקיזָאד םעד ,כיז טייטשדאפ ,יײז נטלָאװ ,געגנורעדָאפ ערעזדנוא גלעטש

 רעד נופ .טאיראטעלַארּפ םעד טראנעגּפָא גטלָאװ ייז ,טליפעגסיוא םיג גָאז

 טנָאקעג גטלָאװ רימ ןא ,קראמש יוזא- געוועג גטלָאװ רימ געוװ ,טייז רערעדנא |

 'ה'ה יד םא נוא ?אלכיב עיטארקאמעד רעזאושזרוב רעד םא נקריװ טסגרע

 ;נעטשלופ נעוװעג זדנוא ראפ םייקראטש עקיזָאד יד טלָאװ ,םארפינ סעצמעז

  בעגנורעדַאפ ערעזדנוא נלעטשסיורא קידנעטשבלעז גלָאז ריס זא ,גונעג קיד

 יי | | יב - ,גנורינער רעה
 סאפלװער טײק סינ ןיא עיצקאדער רעד נופ קנאדעג רעקידענושעמ רעד

 - :גָאלּפ רעד גופ טַאטלוזער רעכעלדיימראפמוא גא ןיא רע ,רעלעפשרָאװ א נופ
 טלעטשעג לא?ביב ביז טָאה עיצקאהער יד רעכלעוו םא ,עיציזָאּפ רעקידרעט

 :גנוטכיר נוא םֹוקָאפ רעלארטנעצ סלא , :טרעה ,ענארפ רעקיזָאד רעד ניא

 זײא רעשנאזָאּפמיא נא גופ ...עּבאגפוא עשיטקאהּפ יד געניד פראד .,.רונׁש

 2ארּפ םעניא :"עיציזַאּפָא רעזאושזרוּב רעד פא גנוקריוװפוא רעלענָאיצאזינאג

 רעד גופ גאגרַא מענעּבעגעג מעד רעטעּברא יד נופ גנודלעמ רעד גופ טקעי

 - .רע | .187 .טנָא ,דנאב גקיזָאד םעד עז *

 .ד ע ר .דנאב גקיזָאד םעד וצ 210 .טנָא וד עז ײ*



 ּפ"אדסר רעד גיא גנוטלאפש יד גוא רָאפנעמאזוצ רעטייווצ רעד ,ןַ/ 00

 יעטעברא יד סָאװראפ ,גנורעלקרעד יד, גייז םראד "עיציזָאּפָא רעלארעביל

 :םאד גנולמאזראפ:רעייטשרָאפ רעד וצ רָאנ ,גנוריגער רעד וצ .םינ כיז גדנעוו

 טגורג ניא ןיא עבאגפוא יד נלעטש יוזא ."עיציזָאּפָא רעקיזָאד רעֶד נופ עק

 ניא נייג, ,ביז טייטשראפ ,נפראה ,טאיראטעלַארפ נופ ייטראּפ יד ,רימ .שלאפ
 / ןראפ נקידיטראפ שינרענע נוא נםָא ,"גנורעקלעפאב רעד גופ גסאלק עלא

 ימ ,נעגנורעדָאפ עטסשנעָאנ ערעזדנוא נוא מאהנָאהּפ רעזדנוא קלָאפ נצנאג
 :רעה יד ראפ כיוא געגנורעדָאפ עקיזָאד יד גדלעמ וצ געראטס כיז גפראד
 זדנוֶא .ראפ םראה רונש:גנושכיר נוא םוקָאפ רעלארטנעצ רעד רָאנ ,סעצמעז

 וד .גנורינער רעד םא רָאנ ,סעצמעז יד םא טינ דָארג - גקריוופוא סָאד גנייז
 טםער נגעװ עגארפ יד טלעטשענקעוװא םָאה "ארקסיא,/ רעד נופ עיצקאדער

 זיא עיציזָאּפָא עזאושזרוּב יד .פורא סיפ יד טימ טקנוּפ סווקָאפ נלארשנעצ

 פפמעק גײלא לײװ ,עיציזָאּפָא נא רָאנ נוא עזאושזרוב א רָאנ עקַאט ראפרעד

 :אבמוא לָאז יז עכלעװ ,מארנָארּפ ענעגיא ריא םינ טָאה יז לײװ ,טינ יז

 =ער רעד) םידָאדצ עקידנפמעק יײװצ נשיווצ טייטש יז ?ײװ ,גקידייטראפ םגניד

 עקילַאצליפײמינ ענייז םוילּפ טאיראטעלַארּפ נרענָאיצויפָאװער םעד נוא גנוריג

 םא פמאק נופ טאטלוזער םעד טנכעראפ יז ?ײװ ,(רעגנעהנָא עשיטנענילעטניא

 סָאװ ,םפמאק רעד טרעװ סע רעסייה סָאװ זיא ראפרעד .נּבשזעכ מענענייא ריא

 רעמ צלא ,טכאלש רענעדיששנא רעד גופ טנעמָאמ רעד ןיא סע רעטנעענ
 גנוקריוופוא רעזדנוא נדגעוו נוא טייקמאזקרעמפוא רעזדנוא נפכיר רימ גפראד

 .ףימ נבלעוו נגעװ ,נטעדניּבראפ םענעי םא טינ גוא; ,עניוס נסעמע רעזדנוא םא |

 ,רעשישאמעלּבָארּפ ,רעכעלננידאפ א ראט זיא רע זא רעירפ ראפ גסײװ

 . וצ געוװעג גולק טינ טלָאװ סע ,רעטעדניּבראפ רעקיבלאה א נוא רערעכיז סינ
 ++ טרעּפמולעגמוא געװעג טלָאװ סע ,נטעהניבראפ :נקיזָאד םעד גרירָאנגיא

 סָאד -- ,םיא נקערש נוא עמייא נא נוא םיא נפראוו ?יצ א ראפ כיז נלעמש

 .גדייר וצ מעד נגעװ ענדָאמ רָאג זיא'ס זא ,רָאלק גיילא ביז נופ יוזא זיא צלא|

 עיצאטינא רעזדנוא נופ רונש:גנושכיר רעד .גוא סוקָאפ רעלאדטשנעצ .רעד רָאנ

 נקיוָאד מעד פא .גקריופוא קָאד טינ ,רעּביא סע רעזאכ יא ,נײז םראד

 :אמ .עניוס נטימ טבאפש ענעדיישטנא גא- נטיירגוצ סָאד רָאנ ,נטעדניּבראפ
 יד טָאה ,סעכָאנאה עכעלניילק ריא קידנכאמ . ,עוטסמעז רעד כעלדנייכ קידנכ
 ,קלָאפ מעד טכַאמעג טינ עֶכָאנאה ניק גמולכאל בָאנ שיטקאפ בָאד  גנוריגער

 .קאער רעד וצ כיז נרעקמוא ,קידנעטשלופ מוקלופ גוא ,כָאנ גָאק גנוריגער יד

 ניא טריסאּפ ניֹוש טָאה סע יוװיוזא ,(עיצקאער יד נצעזרָאפ ,רעקיפכיר) עיִצ

 עלארעּביל עכעלקילּבננױא יד כָאנ לָאמ רעטרעדנוה גוא רעסילדנעצ דנאפסור
 ,טנעמָאמ אזא גיא עקפאד ,רעשרעהטסבלעז םעֶנעי רעדָא מעד אב סרעטאלפ
 יד טעדנעלבראפ יז נעװ ,עװטסמעז רעד| כעֶלדְנייב טכאּט גנוריגער יד געװ



 01 "ארקסיא , גופ נאלפ רעד נוא עינאּפמאק עקסמעז יד

 :אב כוז נעמ םראד ,כעלטרעוו עטסוּפ טימ נייא םיא םגיוװ נוא קלָאפ םעד נניוא

 קירסענַאשקא סרעדנוזאּב נעמ םראחה ,קע-נסקופ םעד ראפ גטיהּפָא סרעדנוז

 1מור שינרענע סרעדנוזאּב ,גכָאהבעגשינכָאנ ןיא עניוס רעד זא ,גענַאמרעד

 נגָארטרעביא םינ גוא ,עניוכ נטימ פמאק םעד גכאפנעצראפ נוא נצעזוצרָאפ

 ?םעז רעד וצ גנודנעװו םא גנוריגער רעד וצ "כיז נדנעוװ, נופ טקנוּפרעװש םעד

 יד יו ,רערעדנא נייק יג ןיא טנעמָאמ גקיטציא ניא עקפאה ,עווטס

 רעד נופ נכירק ,טייהיירפ דעד נֹופ רעטעראפ גוארעכאמטפעשענ עטנאקאביטוג

 רעשיקלַאפ נוא רעכעלטפאשלעזעג רעד נופ טקנוּפרעװש םעד גדנעװ וצ טיוה

 ,עוטסמעז רעד וצ יורפוצ גפורסיורא ,עווטסמעז רעד פא טייקמאזקרעמפוא

 :ערעדניא יז םגידראפ עיטארקָאמעד רעכעלקריוו רעד נופ יורפוצ מעד סָאװ

 :.רא נטריסיצ נּבױא םעד גיא :"אימערוו עיָאװָאנ, טמענ טָא .טיג רָאג נסעמ

 זא ,רָאלק ןיא נרעדעי ראפ, ;עריקכ גיס אזא גענעיילרעביא ריא טעװ לקיט
 ערעזדנוא עלא געלדנאהאב וצ קיטכירפוא .גוא םסיירד טייקכעלנעמ רעד אב

 :וצסיורא יירפ רעוט נדעי ראפ םייקכעלגעמ רעד אב ,סעניורסעכ נוא גרעלעפ

 נוא ,נטקעפעד יד ֹוצ כיוא ּפָאס א געמוק לענש פראד ,טײקישעט נייז גזיײװ
 . ,וקלופראפ נוא סערנַארֿפ נופ געװ םענעי םא םורא עריומ נָא נָאק דנאלסוה

 נטכארטסיוא םינ עליפא פראד עמ .קיטיינ יוזא ריא ראפ זיא רעכלעװ ,גנומ
 ,;קע רע ;סערנַארּפ גקיזָאד םעד נופ טנעמורטסניא םעד ,עיצאזינאגרָא  גייק
 (!!) רָאג םראד עמ עכלעוו ,עווטסמעז רעד גופ טלַאטשענ גיא גוש טריטסיז
 א נופ סעװחַא יד רימנּבָאה עװטסמעז רעד ניא ;סקוװ גופ טייהיירפ יד נּבעג
 טעֿפנע גוא עכלעזא ."גנומוקלופראפ רענעילטנא םינ ,רעקיטראנגייא כעקקריוו
 ;אב א וצ גנוכערטש יד נטלאהַאב ,, יז סָאװ רָאנ טינ ןיא דייר עכלעזא ֹוצ
 -ער יד טנָאז סע יװ) "עיצושיטסנָאק רעוװָאזנעצ א וצ נוא עיכראנָאמ רעטצענערג
 נדָאּב עד וצ טקערידנסיײרג יײז :(ווירּב מענופ טרָא .רעדנא נא ניא עיצקאד
 ּוד כעלדניכ םימ רָאנ גצענערנאּב כיז לָאז נעיניא רעצנאג רעד זא ,ראפרעד
 !עיכראנָאמ רעד גופ גנוצעגערנאּפ ןיא טינ רעכלעװ גָא עליפא סעווטסמעז

 .טטמעז רעד םא גנוקריוופוא יד סוקָאפ גלארטנעצ סלא  גקורסיורא סָאד
 טעד ןצ כעלריוטַאנ םגנערב גנוריגער רעד םא גנוקריוופוא יוד טינ גוא עו
 ?אפס ניא טנורג סלא) גרָאװעג ןפגוילעג זיא רעכלעוו ,קנארעג נכעלקילנמוא

 ףלאּב עקאט ,ניוש רעפציא נכוז ֹוצ קנאדעג מעד ,כעלמענ ,עיצוילָאזער סרעװַאר !
 :עב , .נלארעביל יד םימ "גנוקידנעטשראפ} זיא םינ רעכלעוו ראפ סיזאב א |

 ---ןעיצקאהער יד ווירּב ריא גיא טנָאז --- ,רעדיוו סעווטסמעז עקיטציא יד עייגענ
 :אמ עשיטילָאּפ ענעי נלעטשסיורא מוצ (!!) סיוא עּבאגפוא רעזדנוא כיז טזָאל
 וצ ועיוכעמ נענייז יז סָאװ ,טאיראטעלַארּפ נרענָאיצוילָאװער מענופ געגנורעד
 ;יא נטערטוצסיורא טכער זיא טינ רעסָאװ א שטָאכ גבָאה וצ יידעק ,נצימש
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 יד דאצימ עציטש רעשינרעטע נא פא גענעכערסיוא וצ נוא קלָאפ גופ געמַאנ

 .ןבאנפוא יד נופ עיציניפעד ענייפ א ,גדייר וצ סָאװ ָאמינ ,"נסאמ:רעטעבהא

 צנאג כיז ראפ געעז רימ געװ ,טייצ אזא גיא !ייטראּפײרעטעברא) רעד נומ

 טימ סעצמעז עקיסעמ יד נופ דנוּב נכעלנישראװ גוא נכעלנעמ א רָאלק

 טאיראטעלָארּפ - גרענָאיצװילָאװער .מעה נגעק נפמעק ֹוצ יידעק ,גנורינער רעד
 ךימ נלעוו ,(דנוב אזא גופ טייקכעלנעמ יד, ניילא טנעקרענַא עיצקאדער יד)

 'גנעק עיגרענע:פמאק יד גכאפנעצראפ םוצ טיִנ עּבאגפוא רעזדנוא ?גזַאלסיוא,

 :נוננידאב=גנוקידנעטשראפ עשישסיוזאק גשעּבראסיוא מוצ רָאנ ,גנורינער רעד
 ;1א נא רָאפפ גיי כיא בוא ,עציטש רעקיטייזנגעק גנעװ גלארעביל יד םימו געג
 ,ֹוצ יידעק ,נציטשוצרעפנוא כיז ןטכילפרַאפ יז סָאװ ,נעגנורעדַאפ/ גָאזרעּפ רעד
 .גנוקידנעטשראפ א עקַאט בוא סילש נאד ,עציטש .ניימ פא טכער סָאד נבָאה

 -נוגניראּב , ענעי געמוקעגניהא געגיז וװ :נרעדעי נוא נעמעלא גנערפ רימ נוא-

 :שעגנעמאזוצ טָאה סע סָאװ ,נלארעּביל יד טימ נעגנוקידנעטשראפ יד נופ "געג

 גופ כייא גבידשעגרעטנוא זיא עכלעװ) *עיצוילָאזער גייז גיא רעווָאראטס טלעט
 :ָאפ גיוש ןיא טייקראבריפסיומוא רעײז סָאװ נוא ,(נװָאטראמ גוא גדָארלעסקא

 נעגנוגנידאב) עקיזָאד יד גנעוו ?רופארעטיל רעזדנוא גיא גרָאװעג טגָאזעגסױר

 .בױוד טָאה עיצקאדעד יד ,טינ טרָאװ גייק ווירב ריא גיא עיצקאדהער יד טנָאז

 כָאנרעד יז: נפראוווצניירא יידעק ,רָאפנעמאזוצ גפא עיצוילָאזער יד טריפעג

 .?וצ שיטקארּפ ווגרּפ גטשרע םאּב ניוש .ריּפאּפ נקיטיינ טינ ראפ ּברָאק א ניא

 סרעװָארַאטס גגײלרַאפ סָאד זא ,גרָאװעג רָאלק כיילג זױא געיניא מוצ גיינוצ

 ה"ה יד אֵּב רעטכעלעג לאיא } גשירעמָאהה א נפורענסיורא שטכָאװ "נעגנונגידאב;

 , + ,סעצמעז עלארעּביל
 ;יצניר פ ראפ נענעקרענא לאלכיב געמ נָאק יע רעטיײװ נייג ריִמָאֹל

 ?ןַצרַאפ עכאנפוא יד ײטרַאפטרעטעבהא רעד .ראֿפ נלעטש וצ קיטכיר ?עי ּפ

 :ָאפ עשיטילָאּפ עכלעזא סעצמעז יד רעדָא עיטארקָאמעד רעלארעביל רעד גנייל

 -נָא ווא עכלעוו ,עיצוילַאזער סרעוװָאראטס נוא זא ,רעזעל םעד נענַאמרעד רומ *

 נענווז ,(גנונוומ סוָאנאכעלּפ גוא גיומ נגעק) רָאפנעמאזוצ מענופ גרַאװעג נעמונעג

 -ול וד טימ נעגנוקידנעטשראפ עקילייושיוצ ראפ נעגנוגנודאב יוירד טלעטשעגקעווא

 גוא זא ,נרעלקרעד קיטוודוווצ טונ נוא רָאלק נלעווע נלארעביל יד (1 :נלארעב

 פא נדוושטנא בוז ווז נלעטש גנוריגער רעשירעשרעהטסבלעז רעד טםומ פמאק רעויז

 ער עיוז נוא םוורא םינ גלעטש יוז/ (2 ;"עיטארקָאמעדלאוצַאס רעד נופ םייז רעי

 רעטעברא מענופ נסערעטנוא וד נכערּפשרעדיװ סָאװ ,נעגנורעדַאֿפ ענייק נעמארגַארּפ

 (8 ;"נויוטסוװאב נייז נעלקנוטראפ רעדָא לאלכיב עיטאיקָאמעד רעד נופ נוא .סאלק

 .קעריד נוא עמייחעג ,עכוולג ,ענוומעגלא --- ווו נבאמ גנוזַאלפמאק רעיווז ראפ,

 | | ."טבכערלאוו עט |

 .ד ע ר .רעטכעלעג רנ עקיטלאוועג } א -- רעטכעלטג רעשורעמַאח לא
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 רעסָאװ א ששָאכ נּבָאה ֹוצ יידעק ,גצימש ןצ װעיוכעמ זיא יז עכלעוו, ,נעגנוהעד
 יוד גלעטש יוזא ,נײג ?"קלָאֿפ גופ געמָאנ גיא גטערטוצסיורא םכער זיא'ס

 :עלקנוטראפ םמוצ רָאנ םריפ סע גוא קיטכיר טינ לעיּפיצנירּפ זיא .עּבאגפוא

 ;טכורפ עמאס וצ ,טאיראטעלַארּפ משנופ גייזטסוװאּבטסּבלעז גוװָאסאלק מעד
 ;סיורא עקאט ססייה קלאפ גופ נעמָאנ ניא נטערטסיורא .קיטסווזאק רעזָאל
 ;אמעד רעזאושזרוּב רעד כיוא נירעד) טארקָאמעד רעדעי .טאהקָאמעד סלא גטעדש
 םָאד טָאה רעי רעּבָא ,קלָאפ גופ נעמָאנ גיא גפערטוצסיורא טכער טָאד טָאה (טאדק

 :טנאא ,פגעװקעסנָאק כרוד םריפ רע ?פיװ םא ,ליפיוזא םא רָאנ טכער עקיזָאד

 רעזאושזרוּב רע דעי ןא ,םע טסייה .טזישארקָאמעד מער פָאס גזיּב גוא גנסָאלש
 נעמָאב גיא גפערטוצסיורא שכער זיא טינ רעסָאװ א א שטָאכ טָאח,, טארקַאמעד
 רע גאמזלָאק ,טקידיטראפ טארקָאמער רעזאושזהוב רעדעי ?ײװ) ייקקָאפפ גופ
 רעד גיא רָאג ,(גנֹורעדָאפ עשישארקָאמעד ענעי רעדָא יד ,טארקָאמעד א ןיא

 -וצסיורא טכער גייק טארקַאמעד רעזאושזרוב גיי א ניי ק טָאה טײצ רעכעז
 ;ןשודוב גיא גיק לײװ) קלָאפ גופ געמַאנ גיא עיגיק רעצנאנ) רעד פא גמערט
 םָאס גזיב גוא גסָאלשטנוא קויפ םינ גָאט גקישנייה אב ןיא טאדקָאמעד רעזא
 .גטערפוצסיורא טכער סָאד טָאה עווורטס יח ,(םזיטאהקָאמעד םעד גריֿפרעד וצ
 רעד םימ טפמעק "עיגעדשזָאבָאװסָא) יד לפיו םא ,קקָאפ גופ געמָאנ גיא
 ניא נפערטוצסיורא םינ טכער םוש ניק אה עווורטס 'ח .גנושרעהטסּבלעז
 ;ערגאּב ,כיז טיירד גואשיירד ?עינערשזָאּבָאװפָא , לפיװ םא ,קלָאפ גופ נעמָאנ
 עיציזַאּפָא עקסמעז יד ןצ טכיילג ,עיצוטיטסגאק רעװָאזנעצ א םימ ביז טצעמ
 - ;יטארקָאמעד רערָאלק נוא רעטנעװקעסנָאק א גופ םיוא ביז טיירד ,םמאק ֹוצ
 טכער סָאד טאהעג נּבָאה 1 נלארעציל:לאנָאיצאנ עשישטייד יד .םאהנָארּפ רעש
 :אב ראט טמטמעקעג גכָאה יז ?פיוו פא ,קלָאפ) גופ געמַאנ גיא גטערדטוצסיורא
 טכער םוש גייק גבָאה גלארעביל:לַאנָאיצַאנ עשישטייד יוד ,טיײהיירפ:גנוגעוװ
 - טציטשעג גבָאה יז לםיוו םא ,קלָאפ גופ געמָאנ גיא גטערטוצסיורא םאהעג טי
 .קיטילַאּמ ערענַאיצקאער םקהאמסיב

 יד נגײלוצרָאפ עבאנפוא גא ײשרַאּפ-רעטעכרא רעד גלעטש נפיוא אזא פא
 נלעװ ייז נעװ ,גניראּב מאּב סָאװ ,געננורעדָאפ עכלעזא אושזרוּב עֿפארעּביל הי'ח
 גיא נטערטוצסיורא טכער ןיא יג רעסָאװ א שטָאכ גּבָאה יז לָאז ,גציטש ייז
 ,םוא עטרעּפמולענמוא גוא עשיראנ א נטכארטסיוא טסייה ,קלָאפ גופ געמַאנ
 :ארקָאמעד שרעדנוזאב מוש גײק גטכארטוצסיוא סָאװ טינ גבָאה רנכ ,עבאג
 בילוצ ,מארגָארּפ רעזדנוא גיא גאראפ געגייז בָאװ ,יר צוכ ,געגנורשדַאפ עשיט
 מעד כיוא נירעד) גדעי נציטש וצ ועיוכעמ רימ נעגייז מאהגָארּפ רעקיזָאד רעד
 : ריפ ;טזיפארקָאמעד מעד כרוד שריפ רע ?פיוו םא .,טארקָאמעד (נזאושזרוּב
 כיוא גירעד) טארקָאמעד נדעי גריקסאמעד וצ קידסענַאמכאה נא ועיוכעמ גענייז
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 פ"אדסר רעד גיא גנוטלאפש יד בוא רָאמנעמאזוצ רעטייווצ רעד ,ן 004

 מזיטארקָאמעד נופ ּפָא טערט רע ?פיװ פא ,(רענָאיצוילָאװערגטסילאיצַאס םעד
 .טיורא יירפ נענָאק לָאז רעױּפ רעד זא ,מעד נגעוװ נגארפ יד גיא ,לשָאמעל ,יוװ)
 םיֹורָאפ ביז גוורּפ .(נפיוקראפ דרע גיײז יירפ גוא עדניימעג רעד גופ גײג
 ;כערטרעדינ רעראבוָאלרעד ןופ סָאמ יד ,גנָאז וצ יוזא ,נעמיטשאב וצ גיוש
 נער נופ םירטקירוצ עכלעוו ,נעמיטשַאב וצ גניוש םסיורָאּפ כיז גוװורּפ ,טייקיט
 ןבָאה לָאז רע דעק ,טארקָאמעד א ראפ ראבזָאלרעד גענייז עיטארקָאמ
 סָאד -- ,טארקָאמעד םלא נטערטוצמסיורא טכער ןיא טיג רעסָאװ א שטָאכ
 יצ ,דאשב א ביז טפאש קידנליװ טינ זא ,עבאנפוא עגולק אזא גוש זיא
 :ןצסיוא עיצקאדער רעד נאה 'כ רעדָא ווָאניטהאמ 'כ רעד גפלָאהעג טינ גּבָאה

 - .עּבאגפוא עקיזָאד יד גטכארמ
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 יד םגייל ,גוויטַאמ עשיטילָאּפ עקידנריפנָא יד ווירב ריא גיא םגיילעגסיוא

 | ,גאלּפ נסיורג ריא כיוא סיוא כָאנרעד עיצקאדער
 טנָאק א נגעוו ?דאטשימ ביז גענייז געגנולמאזראפ עקסמעז עלאינרעבוג יד

 יד סילּפ םײל:טעטימָאק יד גלעטש א, 2, { טעטש יד ניא .עיצוטיטס

 טי עינאּפמאק רעשיטילָאּפ א נופ גאלּפ א םיונוצ רעטעברא עטפקיווטנא

 . וצ סיוא כיז טזָאל עיצאפיגא רעד גופ סוקָאפ רעקארטנעצ רעד ."נדָארלעסקא

 :אנרֶא גא גּבילקעגסױא טשרעװ סע ,עיציזָאּפָא רעזאושזרוּב רעד פא גנוקריוופוא

 ;םיוא יד .עיסימָאק:ריפסיוא נא סיוא טליײװ עּפורג;ריזינאגרָא  יד| .עּפורג-ריזינ

 וי נעגנערּב וצ , טעֶז עמ .רענדער ג?עיצעּפס א סיוא טּביילק עיסימָאק:ריפ

 2טנעצנָאק וצו ,נעגנולמאזראפ עקסמעז יד טימ גנוריראּב רעטקעריד ניא גסאמ

 רָאפ טמוק סע רעכלעוו ניא ,עקאס עדייּבעג רענעי אֹּב עיצאטסעפינאמ יד גריר

 .געגנירד גטנארטסנַאמעד יד נופ לייט א .ענכאקג עקסמעז יד נופ גנוציז יד

 אֹּב נטעּב וצ טגעמַאמ גקידנסאּפ א ניא יידעק ,נעגנוציז יד גומ לאז גיא כהוד

 ;.ראמ:לדא םעד גנולמאזראפ רעד גופ רעציזרָאפ מעד אּבל) גנולמאזראפ רעד

 / יולרעד א ,רענרער גטקיטכעמקופאב םעד ּבילוצ ?לעיצעּפס א כרוד ,(?קעלאש

 דעד ניא טעװ עמ ּביוא .רעטעּברא יד נופ גנודלעמ א ריא נזעלוצרַאפ שינעּב

 ,םעד גגעק טסעטָארּפ א ביוה רענדער רעד טרעלקרעד ,גגָאזּפָא עטיב רעסיזָאד

 יד גרעה טינ ליװ ,קלָאפ גופ געמָאנ ניא טדער עכלעוו ,גנולמאזראפ יד סָאװ

 ."קלָאפ גבלעז םעד גופ רעײטשרַאפ:קלָאפ יד גופ םיטש
 ,נעז רלאב גלעוו רימ ,"ארקסיא ,, רעיײנ רעד נופ נאלּפ רעײנ רעד ןיא אזא

 רימ גלעװ רעירפ רָאנ ,ניילא עיצקאחער יד ּפִא םיא טצאש סע נדיישאב יװ

 יד גגעװ עיצקאדער רעד גופ גנורעלקרעד עלעיּפיצנירּפ טסכעה יד געגנערב |
 :עיסימאקריפסיוא רעד גופ סעיצקנופ



 עד

 03 "ארקסיאא גופ נאלּפ רעד נֹוא עינאפמאק עקסמעז יד

 "רעד סָאד זא ,נעלמומ נעמענַא רעורפ נופ נפראד טעוו עיסימַָאק:רופסווא וד ,...

 יוז וד רַאּפ נעמוק סע ּוװ ,עדייבעג רעד ראפ רעטעברא טנזווט עכעלטע נופ גענווש

 רעמעברא טרעדנוח רעדָא קילדנעצ עכעלטע נופ נוא ,ענסאלג עקסמעו ֹוד נופ נעגנוצ

 ניק סעצמעז יד אב נפורסיורא טוב לָאז ;עפוג עדוובעג רעד ניא

 וצ טעװעג קווופ ווז גטלָאוו גנוקריוו ריא רעטנוא סָאװ ,;(!|) קערש רעשונאּפ

 דנאווראפ ;נקאזאק נוא ווצולַאּפ נופ צוש רעכעלדנעש רעד רעטנוא ({) כֹוּו נפרא
 "אבראב נוא געלשעג סעומ א נוא עוצאטסעפונאמ עכעלד'רפ א נפווא אזא פא קודנפל

 ' קיטנעק טָאה עיצקאדער יד) "..נרוא נוז נצנאג מעד קודנעלּפורקראפ ,עגוראה רעשיר

 אב .טמעלַאכעג רוא כוו טָאה'ס סָאװ ,דלוביקערש םעד נוא נבוולג נביווהעגנָא נוולא

 רעד נופ נוז נשוטאמארג נכעלבעטשכוב גנמיול ,עלופא םיוא טמוק עיצקאדער רעד

 נוא עגוראה .א נוא עוצאטסעפינאמ יוד נעלדנאווראפ סעצמעז יד זא ,ווזא ,ץזארפ

 /עלארעבול וד נגעװ גנונווט עכיוה נווק טינ רעייז גבָאה רימ .ניז רוא נעלפורקראפ

 ,מעד ראפ עיצקאדער רעֶד גופ קערש עשונאפ וד זא ,זהנוא בוז טכוד כַאד ,סעצמעז

 ימאזראפ רעקסמעז רעד פא נקאזאק ךוא ּווצולָאּפ נתורסוורא נלעוו נלארעביל יד וא

 רעד נוא געוװעג לָאמנווא שטָאב זוא רעכלעוו ,רעדעי .קונוזמוא טעשַאּפ זוא ,גנול

 -רַא טענעפורעגווזא נופ לאפ נוא זא ,טנכווצעגסווא טסיווו ,גנולמאזראפ רעקסמעז

 -ראמזלדא רעד רעציזרַאפ רעד רעדַא יוצולָאּפ נפורסיורא טעוו נרעטש-גנונעד

 -ובש גנוא לעוצופַא םונ ביז טנופעג רעבלעוו ,רעטמאאבנווצולַאּפ רעד רעדָא ,קעלאש

 אב םעטימָאק:ריפסווא מעד נופ רעדילגמימ וד נלעוו ,רעשפע ,רעדָא .רעמוצ נקודסענ

 - גופ "נאלפ, גוא זא ,לעטאהיודאנ מענשטעטָאלָאקַא םעד נרעלקרעד לאפ גנקיזָאד מעד

 א געלדנאווראפ ןצ נוורא טינ רָאג יוג "ארקסיא, רעיינ רעד נופ עיצקאדער רעד

 .(?עגוראה רעשוראבראב א נוא עוצאטסעפונאמ עכעלדירפ

 ראפ עוסימָאקקריפסווא יוד פראד ,זירפרויס נוס אזא נדוומוצסווא וידעק

 ";ָאזוצ נלעמרָאפ, א נםעג גלָאז ייז יורעק) ...ענסאלג עלארעביל יד גענערָאװ רעירפ|

 גנעוו נוא ,בוז םיירג סָאװ ,עוצאטסעפונאמ רעד בגעו (?נקאזאק יוד נפורסוורא טינ

 רָאג טווטשאב ליצ רעכעלקריוו רעזדנוא זא ,נענערָאװ .ה .ד) ...גליצ עכעלקריוו עריא

 מעד נעלּפורקראפ םעד כרוד נוא נגָאלשי שוראבראב זדנוא לָאז עמ וא ,םעד נוא טונ

 ניא נטערטניורא נוהרפ כוז נפראד יז טעװ פעדצוכ ..(נאלּפ סדָארלעסקא נופ גיז

 נופ לגולפ גקנול םענופ רעייטשרַאפ יד םימ (ן{מרעה) בכוולגסווא זוא טונ נכלעווא

 ,עצימש עוויטקא רעווז טינ בווא כוז ראפ נרעכיזראפ נוא עיצוזַאּפָא רעזאושזרוב רעד

 -נולדנאחרעטנוא 'יד' .טקא נשיטילַאּפ רעזדנוא ןצ לופעגמומ רעיוז סנטסקינויװ זוא

 -פוא גמוול ,יוטראּפ רעד נופ נעמָאנ גוא נרופ ,בוז טווטשראפ ,וז פראד יוז טימ נעג
 :אב רָאנ טינ טרעוו/ס עכלעוו פא ,נעגנולמאזראפ נוא כעלזוורק-רעטעברא נופ- גָארט

 בווא טרעוו סע רַאנ ,עינאּפמאק רעשיטילַאּפ רעד נופ נאלּפ רעניומעגלא רעד טלדנאה

 "ַּפָא  גגנ} !ערטש אב ,כוז טיוטשראפ -- ,גנאג רוא נגעוו נבשזעכעווניד א  נבעגעגפָא

 ."עיצארוּפסנַאק נופ געגנורעדָאּפ יד נטיה

 גנעוו יידיא עסיוהנ סרעוואראטס זא ,כעלרעּפמײשאּב נעעז רימ ,ָאי ,ָאי

 :אֹב עטמיטשאּב גנערטש נופ טנורע נפא נ?ארעּביל יד טימ גנוקידנעפשראפ א

 .ָאש וצ ָאש .נופ רָאנ ,גָאט וצ גָאט נופ טינ כיז טקראטש נוא טסקאוו נעגנוגניד
 טגנײלעגקעװא "קילײװטײצ , נענײז נעננוגנידאב עטטיטשאב עלא יד ,סעמע

 ראפרעד ,(!נטסילאמרָאפ גיק טינ כָאד גענײז רימ) קנאכ רעגנאל רעד גיא
8 



 פ"אדסר רעד ניא גנוטלאּפש יד נוא רָאפנעמאוצ רעטײװצ רעד ,ןש 06

 ;װפ טכיירנרעד סרעװ רע ,שיטקארפ כיילנסיוא רעד טכיירטהעד טרעװ רעּבָא

 עשינאּפ גיק נפאמ טינ גגעװ ביילגסיוא נא :פעלמענ ,פעק

 | הי | .קערש
 טיג םיא גיא ריא טעװ ,ווירב:עיצקאדער םעד נעירד םינ טלָאז ריא יװ =?

 יד טימ "גנוקידנעטשראפ, דעטמיראב רעד נופ םלאהניא- רעדנא גייק נעניפעג

 :ראפ א זיא סָאד רעדָא :נזיװעגנָא גבָאה רימ סָאװ ,םעד רעסיוא ,נ?ארעביל

 טכער סָאד גכָאה גלארעביל יד עכלעװ םא ,געגנוגנידאב יד גנעוו גנוקידנעטש

 יידיא יד רָאג טריטעמַארּפמָאק גאד נוא) קלאפ נופ געמָאנ גיא נטערטוצסיורא

 :קָאמעדלאיצָאס יד גפיוא נשסנרע עמאס גנפא גנוקידנעפשראפ אזא ננעװ ניילא

 גנוקידנעטשראפ א ןיא סָאד רעדָא ,(סיורא יידיא עקיזָאד יד נסור סָאװ ,נטאה

 א ?ליפעגפימ ננעװ גנוקידנעטשראפ א ,קערש עשינאּפ נייק נכאפ םינ ננעוו

 נכלעוו גגעוו ,םוטש א טעשָאּפ . סָאד ןיא גאה -- ,עוצאטסעטינאמ רעכעלדירפ

 ;טנעצ רעד גנעוו יידיא עטרעּפמולעגמוא יד ,גדײר וצ טסנרע רעווש יא סע

 נוא ,עיציזָאּפָא רעזאושזרוּב רעד פא גנוקריוופוא רעד גופ גנוטיידאּב רעלאד

 נא וצ יװ ,נעגנערּב טנַאקעג טינרָאג שרעדנא וצ סָאה ,גנוריגער רעד פא םינ |

 ;!ברא גופ עיצארטסנאמער:נסאמ ערדילָאס א גכאמ גענָאק רימ ביוא ,דרוסבא

 ,ביז טייטשראפ ,יז רימ גלעוו--- ,גנולמאזראפפ רעקסמעז רעד נופ לאז ניא רעמ

 עיצארטסנַאמעדנסאמ א ראפ טלָאװ םסעכיוק עקירעהעג אב םאגאה) גכאמ

 רעה אב, סעכיוק עקיזָאד יד "נרירטנעצנַאק,, וצ נעוועג רעסעב קידנטיידאב

 . רעדָא עשימהאחנאשז ,עשִיײצילָאּפ יד נופ רָאנ ,עקסמעז יד נופ טינ "עדייּבעג

 :ָאמ עכלעזא נופ יײבהעד גריפנָא כיז גזָאל רָאנ ,(געגנולמאזראפ עשירָאזנעצ

 --- םעד גגעוו נעגנולדנאהרעטנוא נריפ ,סםעצמעז יד גופקערש רעשינאּפ יו ,גוויט

 מעװ קערש עשינאּפ .שימַאק טסהעסיוא ,גתטק טינ טסרעסיוא זיא סָאד

 2םעז עשידגעלסור ,טייהרעמ רעד גשיווצ סיוועג ,לייט גשּפיה צנאג א גשיווצ

 עפ עפוג טלאהניא רעד גפורסיורא כעלדיימראפמוא נוא לָאמעלא סעצ

 יד טימ סיורָאֿפ גדײר .טאהקָאמעדלאיצַאס נטנעװקעסנַָאק א נופ עדער רעד

 טסייה קערש עשינאּפ אז א טרעװפנשטניוו טינ זיא סע ןא ,מעד גגעוו סעצמעז

 עשינאּפ .ענאפ .רעטסקידהיװמױא נוא רעשלאפ רעמאס רעד: ניא כיז גלעטש
 א 2רוד גרעװ נפורעגסיורא כעלדיימראפמוא כיוא טעװ נימ רעדנא נא נופ קערש

 גריפ .כעלנעמ .ןיא סעכלעזא ןא ,קנאהעג גכרוד רעדָא עגיראה רעשיראבראב

 ןיא קערש רעשינאּפ רעקיזָאד רעד ננעװ סעצמעז יד םימ געננולדנאהרעטנוא

 ,רעטסקיסעמ עמאס רעד ליפא ,לאהעּביל רעקיצנייא ניק לײװ ,גולק טינ רעײז

 רעּבָא ,גליפטימ סינ ריא טעװ גוא עניראה ניק גפורסיורא םינ לָאמנייק טעװ

 ,"נעגנולרנאהרעטנוא ,, טינ קיטיינ נענײז ָאד .מיא נופ ּפֶא טינ רָאג כָאד טגנעה סָאד

 ,סעצמעז יד םא גנוקריוופוא יד טינ ,טפארק נופ גנוטיירנוצ עשיטקאפ א רָאג



 07 "ארקסיא , נופ גאלּפ 'רעד נוא עינאֿפמאק עקטמעז ידו

 זיא סע ביוא ,גטגעגא עריא גוא גנוריגער רעד םא גנוקריוופוא יד עקאט רָאג

 ,רענעלּפ עסיורג נגעו נרעדױלּפ ןצ טיג רעסעּב זיא .גאד ,טפארק ניק ָאמינ

 "גבעק טפארק יד עקאט געמ פראד נאד ,טפארק * גאראפ זיא סע ּביוא גוא

 גיומאה אזא גּביילקנעמאזוצ נעז געמ םראה ,יײצילַאּפ רעד נוא נקאזאק יד גלעמטש

 ,נטלאהראפ סנטסקינייװ רעדָא ,ננָאלשּפָא נענָאק לָאז רע ןא ,טרָא אזא ניא
 קיײפ גענַײז רימ בוא נוא .ײצילַאּפ רעד גוא גקאזאק יד נופ גנארד מעד

 2םוא עטריזינאגרָא;דילַאס א, גכאמ ןצ ,רעטרעװו טימ טינ גוא ,נסעמערעדניא

 :ראפ ,נכאמ סָאד רימ געגעק נאה ,"עיציזָאּפָא רעזאושזחוּב רעד םא גנוקריוו
 גיס גפאש טיג גנעװ "נעגנלדנאהרעטנואפ עשיראנ ברוד טיג ,בכיִז םייטש

 דנאטשרעדיוהנסאמ נופ טפארק רעד כרוד ,טפארק כרוד רָאנ ,קערש עשינאּפ

 ,גנארדינסאמ גופ טפארק רעד כרוד ,ײצילַאּפ רעשיראצ רעד גוא גקאזאק יד

 ,דנאטשפוא;קלָאפ א ניא גיגוצרעביא קויימ זיא .רעכלעוו

 ןיא יז .נכאז םא שרעדנא טקוק "ארקסיא, רעינ רעד גופ עיצקאדער יד

 ?רנאהרעטנוא גגעוו נוא גנוקידנעטשראֿפ א נגעוו ג8 598 ריא םימ גנדירפוצ יוזא

 גונעג םינרֶאנ ביז געק יז ,םיא םא גקוקנָא טינ ביז נָאק יו ןא ,געגנוק

 8 22 ר א( 2 2 | .מיא טימ גביולנָא

 נופ דנאטשראפ נמומ גרעוו געגנורדעגכרוד, גפראד נטנארטסנַאמעד עוווטקא  וד.

 וצולָאּמ רעד גגעק עיצארטסנָאמעד רעכעלניווװעג א גשוווצ דוושרעטנוא-טנורג םמעד

 24 רוא ראפ טלעטש עכלעוו ,עיצארטסנַאמעד א נוא לאלביב גנוריגער רעד רעדָא

 -ןפ .גנוקריופוא רעטקערוד א כרוד ,םזוטוולָאסבא גגעק פמאק םעד לוצ גראבלטימ

 נופ (|רָאג יווא) קוטקאמ רעשיטולָאּפ רעד פא טאוראטעלָארּפ גרעגָאוצוילָאװער םענ

 יַאמ (עיצקאדער רעד נופ ויסרוק)ע 2קי טיי ה אב גטנעמעלע עלארעביל יד

 -לא ,גגָאז וצ יווא ,נכעלנייועג גופ סעוצארטסנָאמעד גענעדרָאוצנווא וודעק ...טנעמ

 -גגעק טערקנַאק לוצ גטקעריד גנווק טונ גבָאה עכלעװ ,ּפימ ({|) נשיטאיקָאמטעדטגוומעג

 רעלַענָאוצוזַאּפָאלארעבויל רעד נגעק טאוראטעלַארפ גרענָאיצוילָאװער םעד נלעטשוצ

 גגונעדהַאבװא רעד 'ראפ ,סעבווק עשיטולַאּפ עקידנעטשבלעז ווווצ סלא ,עיזאושזרוב

 יַאֹּמ רעקראטש א נופ טיוהנזעװנָא וד זוולב גונעג זיא סעוצאהטסנָאמעד עכלעזא גופ

 :סיוא וועיוכעמ זיא ויטראפ רעודנוא , ...נסאמיקלָאפ יוד גשוווצ גנורווו רעשוטול

 ;6ד7 וד נופ עוצאזיליבַאמ אוא ראפ עלופא נסאמ וד נופ גנומיטש עקוזָאד וד גצונוצ

 ווזא ביז גָאק עיכ בווא ,עלופא ווא עכלעוו ,םויטוילָאסבא םעד נגעק גסאמ עקיז

 נמאמ רימ, .."(ןטרעה ןטרעה) פיט נרעקירעדינ א נופ עוצאזוליבָאמ א ,נקורדסיוא

 גופ געוו נפא ,טייקיטעט רעשיטולַאּפ נופ געװ (1) םעיוג נפא טורש (!) עטשרע ,וד

 :עג גוא ("א8) גסאמ רעטעברא יד גופ גנושימנוורא עקוסעמנאלּפ אזא גריזינאגרָא

 נפעטשוצנגעק לוצ מעד טקערוד כוו ראפ טלעטש עכלעוו ,גבעל גכעלטפאשלעז
 .צעונגעק ויא רעכלעוו ,כעווק גקודגעטשבלעז סלא ,ץוצווָאּפָא רעזאושורוב רעד יוז

 יהוא טגיול רעכלעװ נוא גסערעטמנוא-נסאלק עניוז טוול עיציזָאּפָא רעקיוָאד רעד בעל

 דע װ .םכא גוול ,טוג קרעמאב :כעלבעטשכוב --- ענעב ַאטַאנ *
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 ּפ"אדסר רעד גיא גנוטלאּפש יד גוא רָאפנעמאזוצ רעטייווצ רעד ,ןי/ 08

 ירענע געמאזניומעג ראפ (?עשו עבלעוו) נעגנוגנודאב טיוצ רעקיבלעז רעד גוא רָאפ
 ..ענווס נעמאזנוומעג נטימ פמאק גשוג

 עקיזָאד יד גופ טיײקפיט עצנאג יד נעמענאכ וצ ?גוסעמ ןיא רעדעי טינ

 .םוא גרעװ סע נעװ ,עיצארטסנַאמעד רעװָאטסָאר יד .סעריקכ עקידריוװקרעמ

 .גא טזילאיצַאס נופ נליצ יד רעטעברא רעטנזיוט גוא רעטנזיוט ראפ טרעלקעג

 רעקירעדינ, א ןיא םָאֹּד--- עיטארקָאמעדײרעטעּברא רעד נופ נעגנורעדָאפ יד

 -אמער:נײ מע גלא ,רעכעלנײװעג א ןיא סָאד ,?עיצאזיליּבאמ גופ ּפיט

 :ער םענופ גנולעטשנגעק עטערקנַאק נײק ָאטינ ןיא ָאד ,ּפס רעשיט ארק

 נעװ ,םָא רעּבָא .עיציזַאּפָא -ןעזאושזרוּב רעד נגעק טאוראטעלַארּפ נרענָאיצילָאװ

 ;םיוא יד טמיטשאּב טָאה סע נכלעװ ,רענדער רעטקיטכעמלופאּב לעיצעּפכ א

 זיא עכלעװ ,עּפורג-ריזינַאנרַא יד םלייוװעגסיוא טָאה סע עכלעוו ,עיסימאש:ריפ

 רעקיזָאה רעד טָא נעװ ,רעטעּברא עוויפקא נוא טייל:טעטימָאק גומ טעדסיּבעג

 ביוה ,סעצמעז יד טימ נעגנולדנאהרעטנוא עקידרעירפא כָאנ ,טעװ רענדער

 עמ סָאװ ,מעד נגעק גנולמאזראפ רעקסמעז רער גיא טסעטָארּפ א נלעלקרעד

 -לטימוא, נוא "עטערקנַאק א גײז םסָאד טעװ נאה ,נרעהסיוא טינ םיא ?יװ

 .גײז סָאד סעװ נאד ,סעֶכיֹוק עקידנעטשּבלעז ייוװצ נופ גנולעטשנגעק "עראּב
 סָאה טעװ גאה ,נלארעּביל יד נוֿפ קיטקאמ רעד פא גנוקריוופוא "עטקעריד, א
 עניימ ,נצראה ניא טָאג טָאה ."געו םעיײנ נפא טירש רעטשרע רעד, נייז

 :אר, גֹופ נטײצ עטסנרע יד ניא .כָאד כיז טלָאװ ווָאניטראמ עליפא !נרעה

 !גמײקלאנאּב עכקעזא וצ טדערעד מיױק ייָאלעיד עיעשפָאּב

 ,טעטש:מערָאד יד נופ גסאג יד פא נעגנולמאזראפ:רעטעברא עוועסאמ

 ;קריװ רעד םימ געגנוסיוטשנעמאזוצ עטקעריד ,רענדער:רעטעברא . רעקיקדנעצ

 ךערעקירעדינא} זיאסָאד -- גנושרעהטסבסעז רעשיראצ רעד נופ טפארק רעכעל
 :עלדירפ א גגעװ סעצמעז יד טימ גנוקידנעטשראפ א ."עיצאזיליבָאמ נֹופ ּפימ

 םינ וועייכטימ ביז ןיא רעכלעוו ,רענדער א נרעזדנוא גופ גנוטערטּפיױרא רעכ/

 ,ינגעו רעײנ א, ןזיא סָאד -- גלארעביל ה"ה יד אב קינאּפ גייק נפורוצסיורא

 גופ געגנוױשנָא עשיטקאט עײנ יד ,נבאגפוא עשיטקאט עיינ יד ,ײז גענײז טָא
 געװעג עידיומ עּפמָאּפ אזא טימטָאה עמ:עכלעוו נגעוו ,?ארקסיאע רעיינ רעד

 ,גיה גיא גיא 71? .גיקילאלאב גנלענָאיצקאדער מעד כרוד שלעװ רעצנאנ רעד

 ,עו טייהרעטראוורעדמוא נגעווטסעדנופ גיקיילאלאב רעקיזָאד רעד טָאה םכיז

 נא כעלק'יװ םגיל "ארקסיא , רעײנ גנוא רעטלא רעד נשיווצ :סעמע נא טגָאז

 רעסיוא ,טָאהעג טינ רעטרעװ ערעדנא נייק טָאה ?"ארקסיא ,, עטלא יד .טנורגפָא

 נענַיז סָאװ ,נשטנעמ עגעי ןצ עײגענעּב טָאּפש נוא גנוטכאראפ נופ רעשרעוו
 ננירק ֹוצ קייפ גנוקידנעטשראפ:נסאלק רעטלעטשעגמורא שירָאפאשוב א גופ



 09 "ארקסיא, גופ נאלּפ רעד נוא עינאּפמאק עקסמעז יד

 ןדנוא זיא געװ רעײנ רעקיוָאד רעד ."נעװ מעייגע א גופ יװ ,סעלייּפסיה
 עמ, עשיטייר גוא עשיזיוצנארפ ענעי גופ גנוראפרעד רעד טיול טנאקאב גנאק

 "פימ נרעקירעדינ, א ראפ כיוא גטלאה עכלעװ ,מזילאיצַאס גופ ""םייל:עבול

 ףעד טימ נביֹולנָא טינ כיז געגעק נוא קיטקאט ערענָאיצוילַאװער עטלא יד

 גיא יינּבעל נכעלטפאשסעזעג גיא גנושימניירא רעראּבלטימוא גוא רעקיסעמנאפּפ,

 ;סיורא דענעדײישאב נוא רעכעלדירפ א ננעװ געגנוקידנעטשראפ נוּפ טראפ

 לת58 .גקניל גטימ געגנולדנאהרעשנוא כָאנ ,רענדער:רעטעברא גופ גנוטערט
 : .עיזאושזרוב רעלענָאיציזַאּפָא רעד גופ

 ,עיצקארער יד טליפ סעצמעז עלארעביל יד גופ קערש רעשײנאּפ רעד ראפ
 -עגליײטנָא יד קראטש סרידנעמַאקער יז זא ,קערש עשינאּפ אזא ,םייז ריא נופ

 ;רָאפ ערעדנוזאּב, א ,טכארטעגוצ טָאה יז נכלעװ ,נאלּפ יימעיינ; מענופ רעמ
 : , ,"טייקיטכיז

 גלעטשמורא מאב טיוקיטכיורַאפ רעכעלרעסיוא גופ נוז נוא לאפ גטסקע גא סלא}

 . סָאד רָאפ כוז רימ גלעטש --- ,וורב נוא רומ נענעוול --- :עפוג טקא גקיוָאד מעד
 -נאנאפ סָאר נוא מיוהא ענסאלג וד טשטָאּפ ברוד גנודלעמ-רעטעברא רעד נופ גלעטשוצ

 רעד נופ לאו גוא גראולפמעוקע לָאצ רעקידנטוידאב א נוא גנודלעב וד נפראוורעד

 עמ געװ ,טיוהנגעלראפ נוא נעמוק ויברעד טנָאקעג טלָאװ עמ .גנולמאזראפ רעקטמעז

 נכלעו ראפ (310!) ,םזינַאיצוילָאװער נזאושחרוב גופ טקנופדנאמש גנפא גווטש לָאז

 גנולקיווטנא רעקיסעמנאלּפ נופ סעצָארּפ רעד גוא צלא זוא טקעפע רעכעלרעסווא רעד
 ןוא -- טאוראטעלַארּפ נופ טיוקיטעטסבלעז גוא .גווזטסווואבטסבלעז גווַאטאלק נופ

 יי ."םונרָאג

 ,טעלב נפראוורעדנאנאפ גוא גקישרעדנאנאפ גופ טייהנגעלראפ גיא נעמוק

 ;ראפ גיא נעמוק רעּבָא ,רעדורּב אנרעזדנוא נומ עװעט רעד גיא םיג ןיא כעל

 :יא .לָאמ עלא רימ גלעװ גזארפ עזָאלטפאהגיא גוא עקידעצילעמ נופ םייהנגעק
 םימ גסעוזיש בעלטעלב גפראווהעדנאנאפ גוא גקישרעדנאנאפ טימ גנודניבראפ

 נופ גנולקיוטנא רעקיפעמנאלּפ נופ םעצַארּפ םעד נגעוו מענָאּפ נטסגרע גא

 ;אטעלָארּפ מעד גופ טייקיטעטסּבלעז רעד ננעוו נוא ניײזטסוװאבטסבלעז:נסאפק

 :ולאנאּב רענעדירפוצטסבלעז גופ דלעה א נײז נעמ פראד םעד בילוצ --- ,טאיר

 ?סיוא גוא נפאנפוא עשיטקאט עיינ נגעװ טלעוו רעצנאג רעד םא גרעדקיּפנָא .םעט

 גפראוורעדנאנאפ נוא נקישרעדנאנאפ וצ געינוא גצנאג מעד פָאסלָאקפָאס זָאל

 ?סירעטקאראכ טססעה זיא סָאד ,כיילנראפ א נָא םעמעעּב זיא סָאד -- ,כעלשעלּב

 / רעזדנוא גיא גנוריטאש רעשיטנעגילעטניא רעד גופ רעײטשרָאפ יד ראפ שיט

 גשיטקאט מעינאא בָאנ ביז קידננָאי ,שירעטסיהשציא כיז נפהאוו עכלעוו ,ייטראּפ

 ?אזינאגרַא עיינ ערעייז טימ עלָאּפאמ א גטילעג גבָאה יז יוװ םעד כָאנ ,טרָאװ

 ײז ןיא סָאװ ,טייקנדיישאב רעד טימ ,כָאנ נדייר יז נוא .רעפרעוו עלענַאיצ

 .עשז גיש טינ .טקעפע גכעלרעסיוא מענופ טײקטסוּפ רעד גנעוו ,כעלמיטנגייא



 פ"אדסר רעד ניא גנוטלאּפש יד גוא--רָאפנעמאזוצ רעטייווצ רעד ,ןז 0

 נקידגעטשלופ א גופ לאפ גיא ,לאפ גטסעב גיא זא ,נרעה עניימ ,םינ ריא טעזי

 /עקאט גרָאװעג טכיירגרעד טלָאװ ,נאלּפ םעיינ טשרעמיולק רעיא נופפ גלָאפרעד

 רעטעּברא מעד נופ גנוטערטסיורא רעד כרוד טקעפע רעכעלרעסיוא נא זױלּכ
 :ריוומוא ?רעשנאזָאּפמיא ,,/ רעכעלקריוװ א גגעוװ זא נוא ,סעצמעז ה"ה יד ראפ

 "גטנעמעלע עלאהעּביל יד נופ קיטקאטע רעד פא גנוטערטסיורא אזא גופ גנוק
 יצ ,טרעקראפ טינ עסיימ יד ןיא יצ ?רעטכעלעג בילוצ נדייר רָאנ נעמ געק
 ;ופ קיטקאטפ רעד פא גגוקריוופוא עדילַאס גייק סעמעעב טכַאמעג טינ גכָאה

 ילעֹוו ,רעטעּברא יד נופ סעיצאהטסנַאמעהננכאמ ענעי נטנעמעלע עלארעּביל יד

 :עד:נײמעגלא ,עכעלנײװעג , סעיצארטסנַאמעד ראפ םיוא כײא כיז גזייו עכ
 לָאמאכָאנ טרעשַאב ןיא סע ביוא נוא ?"ּפיס גרעקירעדינ גופ ,עשיטארקָאמ
 ,גלארעביק יד גופ קישקאט רעד פא גקריוו וצ םאיראטעלַארּפ גנשיסור םעד

 גנארד:נסאמ| א כרוד גכאמו גנוקריוופוא עקיזָאד יד טעװ רע זא ,טביילג ,זיא

 .סעצמעז יד טימ כיילגסיוא נא כרוד טיג נוא ;גנורינער רעד פא

 עי יו } יי . . דבש
 .גרעד רעקידענג רעד טימ נּבױהעגנָא כיז טָאה עכלעוו ,עינאּטמאק עקסמעז יד

 :וא יקסרימ:קלָאּפָאטאיװס גופ סעדער עטראצ יד ,ײצילַאּפ רעד גופ שינעביול

 ;עיּפ רעלַארעּביל רעד ניא גָאט םעד נרעכעה סָאדה ,גזָאיציפַא:גנוריגעה יד נופ

 סָאד --- ,טפאשלעזעג רעטעדפיּבעג רענעפורעגיוזא רעד נופ גנוּבעלפוא יד ,עס

 'ד רעּבָא .גּבאגפוא עטסנרע עמאס יד ײשראּפ:רעטעּכרא רעד .ראפ טלעטש צלא -.

 -ער רעד גופ ווירּב מעניא סרילומרָאפ ריױּפאק גצנאגניא געניײז גּכאנפוא עקיזָאד
 ?ָאמ רעקארטנעצ רעד פראה סנעמָאמ נקיטציא ניא עקפאה .'"ארקסיא , עיצקאד

 .גנוריזיגאגרָא יד גײז טאירַאטעלָארּפ מענופ טייקיטעט רעשיטילָאּפ רעד גופ םוק

 רעלארעּביל רעד פא טינ נוא ,גנוריגער רעד פאו גנוקריוופוא רעדילָאס א נופ

 ;ידנעטשראפ קיסאּפ צלא ראפ רעקינײװ גנעניײז רעטציא עקפאד .עיציזַאּפַא
 .?םעפיגאמ רעכעלדירפ א גנעװ םעצמעז יד טימ רעשעברא יד נשיווצ געגנוק

 טלדנאווראפ כעלדיימראפמוא כיז גטלָאװ עכלעוו ,ןעגנוקידנעטשראפ --- ,גנוריפ
 ;ינ צקא ראפ רעמ ןיא סע גוא --- ,יירעכאמ:נפקעפע עשיליוװעדָאװ ניר גיא

 :ופ גשנעמעלע ערענָאיצוילָאװער ,ענעטידשעגרָאֿפ יד נופ גנוקיגייראפ יד קיט

 ?יירפ ראפ .פמאק מענעדיישטנא נא גופ גנוטיירגוצ רעד ּבילוצ טאיראטעלָארּפ

 נָא טּבייה גנוגעואב עלענָאיצוטיטסנַאק רעזדנוא נעװ ,רעטציא עקפאד .טייה

 ,טזולא-עפיל גזאושזרוּב גדעי גופ דניז עקידנעטש יד נזייוואבוצסיורא טעליוּב

 גנולקיופנא ערעיהעגמוא יד :סהעדנוזאּב מזילארעּביל נשיסור מעד נופ גוא

 רעדנאנאֿפ ביז טייג רעכלעװ ,טרָאװ נטימ נכיורּבסימ סָאה ,עזארפ רעד גופ

 גדעי וצ גוא גנוריגער רעדוצ יורטוצ רעשירעטסיליפינייר רעד ,טאט רעד טיפ



 9וו "ארקסיא , גֹופ נאלּפ רעד נוא עינאּפמאק עקטמעז יד

 ;קאטמוא סרערנוזאּב נענייז רעפציא עקפאה --- ,קישילָאּפשנסקופ נופ דלעה
 גרעה יד נקעדשוצנָא טרעוװסנשטניוו םיג ןיא סע ןא ,מעד ננעוו נזארפ יד שיט

 ראפ רעּבייה א גנעו נזארפ ,קינאּפ א יײז נשיווצ נפורסיורא נוא סעצמעז

 צלא ראפ רעקיטכיװ זיא רעטציא עקפאד .װ .א ,א ,לג .ד גוא עיצקאער רעד

 ;יצרעּביא עטסעפ יד טאקראפעלָאהּפ .גרעגָאיצוילָאװער טאּב נקראטשראפ וצ

  "מפאשלעזעג רעד גיא גנונעוואּבגנוירפאפ , עקיטציא יד ןזא ,םעד גיא גנוג

 .נפײז נימ אזא ראפ נזייװוסיורא כעפדיימראפמוא גוא טגנידאּבמוא ביז טעװ

 ד נופ טפאהק יד גשימניירא םינ כיז םעװ סע ּביוא ,עקידרעירפ יד יװ ,ןַאלּב

 .רנאטשפוא נא וצ סיירנ נוא קייימ נענייז עכלעוו ,נסאמ:רעטעברא

 עכלעװ ,קלָאפ נופ גמכיש עטסנדייש-אפ יד גוא גנוגערפוא עשיטילַאּפ יד !

 ףיא נוא דנאמשפוא נא נומ טייקכעלנעמ רעד ראפ גנידאּב רעקיטייג א זיא

 :ומ וויפאיציניא יד זא ,ראפרעד סעוװורָא גא ,גלַאפרעד גייז ראפ סעװרָא נא

 :ערפוא עשיטילָאּפ עקיזָאד יד ,עציטש א געניפענ סעוװ טאיראטעלָארּפ םענ

 ;ייז נעוועג רעּבירעד טלָאװ סע ,כיז טפהאשראפ נוא טסקאוו ,כיז טרעטיירּב גנוג

 .עועג ועשאיעמ זיא טינ רעוװ רעדיוװ כיז טלָאװ רעטציא ביוא ,גולק םינ רע

 גא כײלג כיז גלעטש ֹוצ נפור נוא םערופש נקידפעקייפ א  גגעוװו .געיירש וצ

 טרישנאראגנ גשינעעשעג יד גופ גנאג רעצנאגנ רעד ,לג.ד ,א םענָאלָאק:מערוטש

 מפנוקוצ רעטסטנעָאנ רעד ניא כיז טעװ גנוריגער עשיראצ יד זא ,ראפרעד

 ףעג בָאנ גרעװ סעװ ריא ננעק טייקנסיּבראפ יד ,נרעטנַאלּפראפ רעקראטש כָאנ

 גיא כיוא גרעשנַאלּפראפ כעלדיימראפמוא כיז םעוו גנוריגער יד ,רעכעלרעפ

 ייס .מזילאנַאיצוטיטסנָאק נקסמעז נטימ נּבױהעגנָא טָאה יז עכלעוו ,ליּפש רעד

 יז ביוא ,לאפ מעניא ייס ,סעכָאנאה עקניגיילק גבעג טעװ יז ביוא ,קאפ םעניא

 גנונערפוא נוא םייקנדירפוצמוא יד םסעוװ ,נּבעג םינ סעכָאגאה םוש נייק טעוו

 בעלדיימראטסוא ביז טעוװ גנוריגער יד .גרעװ רעפיירב צלא כעלדיימראפמוא

 רערושזדנאפ רעשירעכערבראפ נֹוא רעכעלדנעש רעד גיא כיוא גרעטנַאלּפראפ

 נופ לאפ גיא ייס ,םיזירק נשיטילַאּפ א ביז טימ טנָארט עכלעוו ,ערויטנאווא

 ?ראפ ביז פעװ סע נעװ , לָאפ גיא ייס ,עלָאּפאמ רעשירעשילימ רעקיטקיגדנע נא

 טו די 51 דנאפסור ראפ ןָאלגנונעפַאה זיא עכלעוו ,עמַאכלימ יד נעיצ
 גקימסעמראפ גוא .גרעטיירבראפ -- ןיא טאלק:רעטעכרא םעד נופ כאז יד

 עי קידנצונסיוא ,גסאמ יד ניא עיצַאטינא יד גכאפנעצראפ ,עיצאזינאגרָא נײז
 ;ףוא נא גומי ידיא יד קידנרידנאנאּפָארּפ ,גנורינער דעד נופ שינעלקאוו עד

 ליפשיּב נפא דנאטשפוא מעד נופ טייקידנעװטיונ יד קידנרעלקפוא ,דנאטש
 ןוא ?יפיוזא טציא טיירש עמ עכלעוו ננעװ ,"טירט,, עקיבלאה ענעי עלא גופ

 וצ טרָאּפשראפ זיא סע ,גלָאפרעדמוא פא טליישטרוראפ םיֹורָאפ גענייז עּכלעװ
 :שיה עקסמעז יד פא גפורּפָא כיז נפראד רעטעברא יד זא ,מעד גנעװ ,גדייד
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 ,בעלטעלב גפראוורעדנאנאפ כרוד ,נעגנולמאזראפ גענעדרָאנײא כרוד ,נסעלדאט

 ,סעיצארטסנַאמעד ,םעכיוק גונעג גאראפ גענייז סע ּוװ ,טרָאד נריזינאגרָא כרוד
 - ?געגעכער טינ ,נעגנורעדַאפ עשישארקָאמעדלאיצַאס  עלא גנעװ גדלעמ וצ יידעק

 נײק קידנגײל םינ 5 ,םיקצעּבורט היה יד נופ "קינאּפ) רעד טימ ביז קיד
 .עיצקאער רעד ראפ רעּבייה א גנעװ גרעטסיליפ יד נופ סעליוק יד פא טכא

 :סיוא נופ כָאנ וצרעד נוא ,סױרָאפ נדייר וצ גריקיזיר ָאי גיוש לָאז עמ ביוא נוא
 .נָאמעד; נ ס.א מ נופ פיס גרעכעה נטרעווסנשטניוו נוא נכעלגעמ יא גנעוו ,דנאפ

 עמ בוא ,(םינ טרעוװ גייק רָאנ גיוש נבָאה עװעסַאמ ניק טינ ליײװ) סעיצארטס

 :?טגארטסנָאמעד יד רירטנעצנַאק גנעװ עגארפ יד נהיראכ ָאי ניוש לָאז

 ,סעדייבעג יד פא גזיװעגנָא רימו נטלָאװ ,עדייבעג רענעי רעדָא רעד אב נטמערק

 .דעד גופ געגנוגלָאפראפ גנעװ םינָאיניא עשִיײצילַאּפ יד גסָאלשאב גרעװ סע וװ

 םִלֶאֹּפ יד נֹופ סעדייּבעג יד פא :זיװעגנָא נטלָאװ רימ ,גנונעוואב:רעטעּברא

 יד ראפ סעסיפמ יד פא ,נעגנוטלאווראפ עשירוזנעצ ,עשירעמהאהנאשז ,עשִיייצ

 יד ראפ רעטעּברא יד גופ עציטש עטסנרע נא ."רעכערּבראפ, עשיטילַאּפ

 :אב יד נגעוװ נעגנוקידנעטשראפ גיא טינ גייטשאב פראד נסעלדאטשיה עקסמעז

 ,קלָאפ גופ געמָאנ ניא נדייר נענָאק נלָאז סעצמעז יד עכלעוו םיול ,נעגנוגניד

 סע נוא .קלָאפ נופ עניוס מעד פאלק יא געגנאלרעד גלעװ ייז סָאװ ,מעד ניא רָאנ
 טעװ עיצארטסנַאמעד אזא גנעװ קנאדעג רעד זא ,טינ קעפָאס נייק רָאג זיא
 עלא גופ טציא גרעה רעטעברא יד .טאיראטעלַארּפ םאב ?יפענטימו נענענעגאב

 -- עכעלקריװ א נעעז יײז ,סעכָאטפאה עכיוה גוא גזארפ עקידעצילעמ גמייז

 טייהיירפ גופ גנורעפיירבראפ --- עכעלקריוו א כָאד רעבָא ,עקימשינ א עליפא

 ,סעוטסמעז יד פא םיוצ םענופ גמוכאושּפָא יד) "טפַאשלעזעג, רעד ראפ

 ננעק ריקליוװ מעד גופ גנורעטכיילראפ א ,סעצמעז עטקידניזחאפ גרעקמוא סָאד

 ,סעכלעזא טינרָאג נמולכאל רעּבָא נעעז רעטעּברא יד ,(עסערּפ רעלארעּביל רעד

 רעטנוא ,פמאק גשיטילָאּפ רע יי ז גופ טייהיירפ יד ג-עטיירבראפ לָאז סָאװ

 ;נוריגער יד טָאה טאי דָא פט ע 7 ָאר 8 םענופ גנארה גרענָאיצוילָאװער מער

 סייקיזָאלּפכער יד !טייהיירפ נגעװ נָאפ וצ דער א 15 ארע ביל יד טּביולרעד

 :עליוב כָאנ טציא טערש לאשיּפאק נופ טכענק יד גופ טייקטקירדעגוצ יד גוא

 עקימוטעמוא ניק טינ גבָאה רעטעּברא יד .רעיראטעלָארּפ יד ראפ סיורא רעט

 (טקנוּפדנאטש גשיסור נופ) רעיירפ קיסעמסינטלעהראפ א ראפ סעיצאזינאנרָא |

 ראפ גלאז ניק טינ נבָאה רעטעברא יד ,םינָאיניא עשיטילָאּפ נופ גנולדנאהאב

 רעטעברא יד ,געגנוטייצ ענעגייא גייק טםינ גבָאה רעטעברא יד ,נעגנולמאזראפ

 יד .נעננוקישראפ נוא סעמהוט יד גופ מירייואכ ערעײז םוא טינ נעמ טרעק

 טינ כָאג נּבָאה יז נכלעו --- רעּב מענופ לעפ יד זא ,םציא נעעז רעמעברא
 2ראַפ טסנרע נבָאה ,רעיראטעלָארּפ ,ײז רָאנ גוא ייז נכלעוװ רעבא ,טענראהעגנ



 13 . "ארקסיאש בופ נאלפ רעד גוא עינאּפמאק עקסמעז .יד

 .רֹוב עלארעביל גרעה יד גנלײט וצ נָא גבייה ?עפ עקיזָאד יד זא --- טעדנווו

 עקיטפנוקוצ יד גליײט ֹוצ בייהנא גטשרע םאב זא ,נעעז רעטעברא יד .אושז
 געווער נוא געיוװ וצ אושזרופ עלארעּביל נרעה" עקיזָאר יד גָא נּבײה לעפ

 נָא יד -- "םינָאס עכעלרעגאא)ה יד בנגעק ,"נעייטראפ עטסקע , יד גגעק

 יד נוא .טייקיור נוא טפאשרעה רעזאושזרוב רעד נופ ,םינָאס עקידסענָאמכארי

 ידעס ,גסַאמ ערעסערג כָאנ גיא ,רעטסיירד כָאנ גכייהפוא כיז גלעוו רעטעכרא

 ,סָאד כיז ר אפ גפמעקוצסיוא טלאוועג םימ יידעק ,רעּב םעד נענעגראהרעד ווצ

 -- ,עוואדענ א סלא נבעג וצ אושזרוב עלארעביל ה"ה יד וצ טגָאז עמ סָאו

 עשיטילָאּפ עלופ ,עסערּפ-רעטעּברא נופ טייהיירפ ,נעגנולמאזראפ גופ טײהיירּפ

 נו נקידנעטשלופ מעד ראפ פמאק םמענעפָא נוא נטיירב| א ראפ טייהיירפ

 ייד יי :י ,מזילאיצאס נו

 : | { גינשל





 גע גיײנוק רע מ אב

 -רָאו אנא פָאס טוצ רנאלסור נוא ענארפ-רארגא וי דא }
 -רעטרעוו גשידעּפָאלקוצנע גראפ גבירשעגנָא ,לקומרא נא סגונעל ווא "טרעדנ ו ה

 טינ רעבָא םוא טָאה רוזונעצ עשיראצ יד .רָאו 1908 נוא טאנאהג .רב וד נופ כֹוב

 נרָאװעג טכעלטנפעראפ לָאמ נטשרע םוצ ווא לקיטרא רעד נוא קורד םוצ נזָאלעגכרוד

 ' : .רָאו 1018 גיא טשרע רושָארב ערעדנוזאב א טלא
 ,סנינעל דָאורעּפיטייקימעמ םעד וצ םונ טרעהעג ?לקיטרא רעקיזָאד רעד שטַאכ

 רע זיא כָאד ,(.ו 1904--1894) דנאב גקיוָאד מעניא טּפאכעגמורא טרעוו סָאװ
 וד גופ קיטסירעטקאראכ עטרעניימעגלאראפ א םוג רע ליוװ ,נבעגעגניורא רעהא

 גוא טעדליבענסווא דנאלסור ניא כוז נבָאה ייז יוװ ,פרָאד גוא נשינעטלעהראפ-רארגא

 -וסור רעטשרע רעד נופ עכַאנאהרָאפ עקיטנורג יד קידנעייז ,.ו 1008 נזוב טלקיװטנא

 | | - .עוצוולָאװער רעש

 רעקודנשוודאב א נוא סווא נונעל טצונ ,גשינעשלעהראפ עק'זָאד יד קודנטכארטאב

 רע עכלעוו ,ענייז נמעברא ערעדנא ויר א ןוא גאראפ גענייז סָאװ ,נלאירעמאמ טָאמ

 -אטיפאק םענופ גנולקיווטנא יוד, קרעװ וד גוא לָאקמעדיוק ,נבורשעגנָא רעירפ טָאה

 -ַארּפ-רארגא וד, נוא (908088 גסויז ,דנאב גקיזָאד םעד עו) "דנאלסור גוא מזל
 וד גופ עיצוילַאװער רעשיסוד רעטשרע רעד נוא עיטאהקָאמעדלאוצַאס רעד נופ מארג

 וד נופ טנורג נפא .(עבאגסיוא) רעקיוָאד רעד נופ 11 ףדנאב עז)) 1907---1908 גרָאי

 ,נמעברא ענעפורעגנָא יוווצ וד גופ רעטצעל רעד נוא כיווא ווו ,נלאורעטאמ עקוזָאד

 םוב ,מוונונעל םווסקראס נופ עירָאעמ רארגא רעד נופ גגארפ ויר א גינעל טכוולאב

 רעד גופ נעגנוגנודאש וד ניא מארגָארּפ-רארגא רעשיטסיוװעשלַאב רעד גנודנורגאמ  ַא

 -נווא לקימרא רעקיזָאד רעֶד טָאה רעּבירעד .עיצוילָאװער רעשוטארקָאטעד זאושזרוב

 "ורָאטכסיה נוא רעשיטערָאעט-נוומעגלא גיוז טומ םיולגוצ ,נָאמ נקוטנווה זוב טיהעג

 סָאװ + ,ועדנעל יד ראפ גנוטיידאב עשוטילַאּפ עלעוטקא ניוז כיוא ,גנוטוודאב רעש

 עכלעוו ,עוצוילָאװער רעשיטאהקָאמעד זאושזרוב רעד כרוד רעבאיטקָא רעייז וצ געויג

 .פרָאד נוא םמוטנגיובופ גוא מזולאדָאעפ כעלטשער עקידנטיודאב טעטכונראפ
 טציא טגול עכלעוו ,ונארגַארפ-רארגא רעשוטכיװעשלַאב רעד נופ גנוטעבראפיוא יוד

 2ץגנָא ביז טָאה ,נרעטנימָאק גנופ םארגָארּפ רעד נופ ליומ רארגא םענופ דָאסעו נוא

 טקערוד בנעוועג ווא נוא .י 1002 גופ עיצוולָאװער רעד ראפ רעירפ בכאסא גכיוה

 גוא  םוולאמיפאק םענופ גנולקיווטטנא רעד נגעו נגארפ יד טומ גדנובעגנעמאזוצ

 גגעוו ,טפאשטריוװדנאל רעד נוא סקווו נווז נוא בנעגנורדנוורא נווז גגעוו ,דנאלסור

 גקידנעלקיװטנא בוז םעד נשוווצ נשונעטלעהראפ עקוטיוונגעק וד בוא עילַאר רעד

 נגארפ עקיוָאד יד מורא .פרָאד נוא םוטננויבייל כעלטשער יוד נוא ,טוולאמיפאק

 טרעדנוהרָאו 218 גופ לעװוש נפא ףפמאק א נוא קומעלאּפ ענעסובראפ א געגנאגעג דיא

 -ןילָאװער וד נשוווצ ;קנאדעג נכעלטפאשלעזעג םענוא נעגנוטכורימנורג .וד גשיוווצ
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 גּבָאה סָאװ ,רעביירש עזאושזרוב עניו ווא גנא נטסיקלָאפ וד ,נטסוסקראט ץרעגָאוצ
 -ורעגווזא ונענופ נעיודוא יד טומ נביױהעגנַא םוימרָאפער נלארעביל נופ געװ רעייז

 | .(ערעדגא גוא עווורטס .פ) מזיסקראמ גלאגעל טעגעצ
 -קראמ ערע נָאוצוולָאװער וד גופ םמאק םענופ שָארעב 2ענאטשעג ווא סָאװ ,נוגעלי

 נֹופ םוומרָאפער נזאושזרוב נוא םמזיקלָאּפ גלארעבול םעד נגעק ךנאלסור גוא נטסומ

 ..?גוהרָאו גקירָאפ נופ גרָאי רע-90 וד נוא טָאה סָאװ גוא ,נטסיסקראמ עלאגעל יד

 רעד גופ וולאנא נלאונעג א גבעגעג ,עגיוו נטעּברא עשיומָאנָאקע וור א גוא ,טרעד

 -אמ טלקיוו; , גשוגעטלעההאפ עשיטסולאטוּפאק עיונ עקודנסקאוונָא וד נופ גנולקיווטנא

 | א םא קירנדנעװנָא ;פמאק גנקוזָאד טענופ גגנודנורגאב עש וי טע רָאע ט יד רעדנאנ)

 -,רע טוויוורעד ,עטקאפ עבעלטקנוּפ גופ םאמס גפא ,ערעל סקראמ) גפווא גקודנצנעלג

 .רעשוטסולאטיפאק גופ געװ נפא נַאמעג עװערעק א נווש טָאה דנאלפור זא

  ערארגא וד פא פא ייברעד כוו רֶע טלעטש וונעג סרעדנוואב ;גנוֿפקי חטנא

 / ףעטנוא פרָאד נוא נעמוקעגהָאפ נעגווז סָאװ ,נקורעבוא-נסאלק בוא גשונעטלעהראפ

 יי | .םוולאטיּפאק גקידנסקאוו מענופ גנוקריוװ רעד

 רעד גוא גבילבראפ נעגויז סָאװ ,מוטנגווביל כעלטשער עלא פא טקוקעג טוג
 .קודנגָאלשברוד ,סיורָאפ געגנאגעג םוולאטיפאק רעד זוא ,דנאלסור נופ טפאשטרו וודנאל

 גנולקיוומנא רעשיטסילאטיּפאק נופ סעצַארּפ רעקיזָאד רעד .סעצוכעמ עלא ברוד כיז

 / ןוא סָאװ ,טפאשטריוודנאל רעד נוא נטפערקזרוצודָארּפ יד גופ סעצָארּפ-סקּוװ רעד נוא

 טזומעג - טָאה ,גנולקווטנא רעשוטסילאטיפאק רעד נופ עזאב רעד םא געמוקעגרָאפ |

 צנאג כיז טגוול םוולאטיּפאק רעד, .טפאששריוו עשירעצוזאבמוג יד כווא גריראב |

 רעטויווצ רעדי גופ .נוגעל טגָאז -- ,טובעג גקיוָאד םענוא געװ א כרוד כעלטויד |

 -עצ, וד ,םֹרַאד גוא גנוריצערעפוד עשיטסילאטיפאק וד כעלדימרעדמוא םווג ,טויז !

 ,רָאּפ עטערטסקע ווװצ יד נופ סקוװ א נופ גבשזעכ נפא גמומ גווז .נופ "גנוקנעווש }
 . "רעד עקיוָאד יד .רעוראטעלָארּפ גשופרָאד גונא טסולאטיּפאק גשופרָאד מענופ :נסוול}

 י"ריוו רעקידנטלאהראפ רַעֹד פא טקוקעג טינ ;פרָאד נוא טרוסאּפ טָאה סָאװ ,גנוגווש !

 סרעדנוזאב נונעל טָאה ,נעמהָאפיטעבראּפָא יד גופ נוא עדניומעג רעד גופ גנוק : |

 נוא םזולאשופאק םענופ גנולקיװטנא יד, טעברא ויש גוא גטכוולאב טעליוב
 - לעט א טכאמעג טָאה נונעל וװ ,(208--88 טווז ,דנאב גקיוָאד םענוא עז) "רךנאלסור

 שיטסיפאטיפאק-טוג גטשרעמוולק םעד גגעוו נעגנוטפווהאּב עשיטסיקלָאפ וד גופ

 " | .פרָאד נשופור םענופ רעטקאראכ-גנולקו וואו

 וד גופ גנולאפעצ יד ,מזולאטיּפאק מענופ גנולקוווטנא ערעלענש עקידרעטויוו וד )

 .גסווטשעגנָא בוז טָאה ,נקראטשראפ גווא נוא גטלאהעג בוז טָאה סָאװ ;נעמרָאפ עטלָא

 שורעמיטנגויביול םעגופ (מרָאפ רעד גוא  ,לָאקמעריוק ,מוטנגיובוול כעלטשער וד פא

 ' .צוואבדרע גשירעצוזאבטוג

 מוכס רעלאסָאלָאק א .טרעהעג טָאה סע געמעוװ וצ ,טרעציזאבטוג-רעמוטנגוובוול וד

 / ינוא רעמוקלופ-שזנכעמ רעסיורג א בופ עזאב רעד םא טינ גצונסיוא וז גגעלפ ,דרע

 נופ רָאסעו גפא ראטנעווניא נשרעיווּפ גטומ נטעבראאב וז גגעלפ ווו רָאנ ,גנומענרעט

 ,מירעיוּפ עקידרעפאנק ,עקימורא יד נופ טיונ רעד טומ בוז קודנצונאב ,"טעבראּפָא;

 .טפארק"טעברא רעווז גצונוצסווא שרעדנא טייקכעלגעמ גווק טאהעג טונ גבָאה סָאװ

 -גוראּב ,עשופאלקש פא דרע עשיצורּפ וד גמעבראאב וצ בנעגנוװצעג נעוועג גענייז גוא

 טביורש -- ,סוורא ָאד טעוט רעציזאבמוג רעדא .טלָאצעג נ:קוטשינ א ראפ ,גענבוג



 יי : : 5 טעשי= : יי = ביג 2 ר -2 4 ר 6 1 4 = אב

 917  עיצוילָאװער רעשיסור רעטשרע רעד נופ סעכָאנאהרָאפ עשימָאנָאקע-לאיצָאס יד

 םעד גוא םלעג טצוואב סָאו ,טסולאמיפאק א רעמענרעטנוא גא וװ טינ -- ,נונעל

 סלא סוורא רעצוואבמוג רעד טערט טעבראּפָא רעד אב .גווצעגטעכרא םוכס צנאג

 -אב נוא רעיוט נשונייבש םענופ טווִָנ רעד טימ סיוא בוז טצונ סָאװ ,קינטנעצַארּפ

 גרופ םעטסוס אוא גופ טאטלוזער רעד ."רעקולוב לָאמ יורד נוא טעברא ניוז טמוק
 ,לשַאמעל .םייקװיטקודַארּפ עקירעדינ רעיוהעגמוא רוא נעװעג זוא טפאשטריוודנאל יד

 גענוו סָאװ ,סעקטנָאואמ עשוצוירפ עפיורג יד נוא טײקנטָארעג יד

 הע קי רע דיג עלופא נעוועג זיא ,טעבראּפָא גופ פליח רעה טומ גרָאװעג טעבראאב

 .גטפאשטריו עשרעיוש ענוולק וד נוא רעדווא

 ,צוזואב דהע גטלא םעד גכערבעצ , וא ,רופסווא םוצ נעמוקעג נונעל ןוא גופרעד

 -םיונ עשימַאנָאקע בא טוולָאסבא גרָאװעג זוא ,גשורעוופ מעד יא ,נשוצורפ מעד וא

 אב ווא '"םייקודנעװטיוג עשי'מַאנַאקע , עטוולָאסבא עקיוָאד וד גוא ,'םייקידנעװ

 ןוא נכערבעצ סָאדטָא סָאװ ,טימרעד טפעהאב גפיוא גטסגנע גפא בעוועג געגנונעל

 -םנא רעטיורב רעד ראפ געװ םעד נקינוורּפָא גופ גסערעטנוא וד גיא קידנעוװשיוג

 ביוא רָאנ ,טָאטש גוא ןוולב םונ םזילאטופאק  טעד גגעק פמאקנסאלק םענופ גנולקו וו

 -אטעלָארּפ גשוטָאמש םענופ ווו רעד פא פמאק םעד טָא נוא נעוצוצ ראפ ,םרָאד גיא

 גופ גנולקיוטנא יד .רעיראטעלַארּפ עשיפרָאד יד נוא טפאשמערָא עשיפרָאד יד טאור

 .-בווֿפ בעלטשער וד גופ לטווה גרעמנוא גווש טָאה נשיגעטלעהראפ עשוטסולאטיּפאק יד

 .נדָאב נכוור א םעד ראפ טיורגעגוצ םוטנגוו

 -טריוודנאל רעד נוא םוולאטמיפאק םענופ גנולקיװשנא רעד נופ עילָאר עקווָאד וד

 -לָאפ עלארעבול וד ווס גווטשראפ טנעקעג טונ גבָאה גוא נענאטשראפ טונ נבָאה טפאש

 יד -- ,רָאירעּפ גקידרעטייו םענופ נטסוקלָאּפ יד ויס ,גרָאו רע-00 וד נופ גטסוק

 מוולאמיפאק םענופ גנולקוווטנא יד טנקוולשג גבָאה יוז .גרענָאוצוולַאװער-נטסולאיצַאס

 -לוזוער א ןוא ,נטלאהעג לאלכוב ווז גבָאה ,ךנאלסור גיא םמזולאטוּפאק רעד .פרָאד ניא

 ?םווהאב נכָאה ויז ;גנוריגער רעשוראצ רעד נופ גנוצנאלפנויא רעכעלטסניק גופ טאט

 ךנאפסור נוא נעלקווטנא ןצ בכוז גדָאב םוש גווק םונ טָאה םזולאמוּפאק רעד זא ,טעט

 געועג ווז גבָאה םוולאטופאק םעד גנוא .טארפיב פהָאד נשידנעלסור נוא נוא לאלכוג

 גכרוד ,טשרעמיולק ,וד גפווא נבעלטסנוק א פא גרעטשעצ טעלעה סָאוװ ,ןווב א רָאנ

 -ףא וד ,עדנוומעג וד --- "עיצקודָארּפ-קלָאפ , ,ענעפאשעג םוטמרעיופ גכרוד ,"קלָאפמ

 וד נּבָאה ,,עיצקודַארּפ קלַאפ, רעקיוָאד רעד נעגנאזעגביול קידנעגנוז .לג .ד .א גלעט

 גרעגָאוצוילַאװער נטסילאוצָאס וד כווא רעטעפש נוא גרָאי רע 00 יד גופ גטסיקלָאֿפ

 עזאב רעד פא עפוג עהָאד גוא טסקאוו טזולאמיּפאק רעד זא ,טקאפ מעד) טרימשראפ

 -רךָאד פא נטלָאפמשעצ טרעװ פהָאד סָאד זא ,טפאׂשטריװ רעשירעוופ רענבירד רעה בנופ

 מוטנפו געלאב גוא ,םווז נווא נופ ,טאוראמעלָארּפ נשיפרָאד נוא טעאשמערָא רעשיפ

 גוא טרעװ יז ,עדנוימעג יד כיז טלאפעצ ראפרעד רָארג זא גוא ,רערעדנא רעד גופ

 רע רעד וצ םירעווּפ יוד נקוטסעפוצוצ רעװעג א גיא טלדנאווראפ טייקכעלקריוו רעד

 -גוא נטסיקלָאפ יד נבָאה טימרעד םעקסעה גוא .רעצוזאבטוג םוצ ווז גטכענקראפ גוא

 -וּפאק םענעגָארמעגנָא כעלטסנוק טשהעמוולק טםעד טָא נגוזאב וצ ?טומ םער געועג

 -ופהָאה רעד טימ דנוב נוא ,טאוראטעלָארּפ םענופ פמאקנסאלק מעד גוא טיג מחולאט

 רעד ראפ ,עיזאושזרוב רעד גגעק ,טריפעגנָא םוא גופ טרעװ סָאוװ ,טפאשמערָא .רעש

 -עמ וד נוא טפאשלעועג 'ד זא ,נורעד רעדָא --- רָאנ ,טאוראטעלָארּפ נופ רוטאטקיד

 "עיצקודָארּפקלָאֿפ, רעקיטשרעמיולק רעד נופ גנולקיוטנא רעד גקריװטומ גלָאז עכול
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 'בֹוא צונאצ דרע גטרילעווינ מעה גיא --- רעדָא .גרָאי רע*00 יד נופ גטסיקלָאפ יד)
 נח גפימעקסיוא לָאז טאוראטעלָארּפ רעד זא ,םעד גָא עיצאהעּפָאַאק יד געלקוווטנא גוא

 יָאווערד נטסילאוצָאס ּוד) :סאמ עשירעיופ וד) טייג גרוֿפנָא לָאז רע זא ,םעד נָא ,טכאמ
 .נטסיקלַאֿפ וד נופ "מזולאיצָאס, רעד גענאטשאב זיא גירעד .(גרענָאיצוול

 .םעד גופ קירדסיוא נא ווולב נעוועג םוילאוצָאס רעקיוָאד רעד זיא נסעמערעדניא

 .ֿםאָב טפאשמריוו גווז נקוטסעפראפ נוא נטוהוצנווא נעגנובערטש סָאבעלאב טענוולק

 .עיּפָאטוא ערענָאוצקאער א נעװעג ווא רע .ה .ד ,םזולאמיפאק םענופ גוווטענאראפ

 בוא םזולאמיּפאקי ענופ גנולקוװטנא רער גענור ויולב טנָאקעג רע טָאה שוטקאפ

 , גטסוקלָאפ עלארעביל וד .(םוטנַפוגעלאב) עיזאושורוב רעשיפרָאד רעד גופ עליימעב
 -קויקּפָארא בוא גטלאהעג ניוש בוז טיוקכעלקהיוו רעד נוא גבָאה גרָאי רע200 וד נופ

 .ווטראּפ וד נוא ,עוזאושזרוב רעשיפרָאד רעד נופ גסערעטגיא וד גצושאב םוצ געל

 בו נסערעטניא/ ור גצושאּב גופ גביױהעגנָא טָאה סָאוװ ,נרענָאוצוילָאװער-נמסולאיצַאס

- 

 : גרָאהועג טלדנאווראפ} (. 1017 ניא) פפָאסלָאקּפָאס ווא ,םוטרעוופ "גקודנטעברא , םעד

 -סוֿאוצָאס} טשרעמיולק ,ערענָאוצקאער וד גגעק .ויטראפ רעשופוגעלאב-טבע נא גוא

 טומ גוא ,פמאק 3 ?עלרעהפונָא א טרופעג נונעל מָאה סעיּפָאמוא עשוטסיקלָאפ "עשיט

 .?עד ,עגאהפז רארגא רעד רעביא ענייװ נטעברא עלא ,געגנורדעגברוד גענווו פמאק מעד

 -ָתָאו 415: פָאס רטאלסור נוא עגארפ-רארגא וד, לקיטרא רענעבעגעג רעד בווא בור

 ?םיוועשנעמ לאלכיב גוא רעשי ווָאנאכעלפ רעד ןצ דוושרעטנַנָא גוא רעבָא ."טרעדנוה

 -ָאמעד וד מויקלָאפ מעניא טליימעגסווא גוגעל טָאה ,טויקלָאפ םענופ קיטורק רעשיט

 .עשירעיוּפ וד-נופ גנובערטש יד טקירדעגסיוא גבָאה סָאוװ ,ענויז גכורטש עשיטארק

 /"ראפ רעשיצירּפ רעד ןצ ,ציזאב"דרע נשורעצוואפמוג םוצ פָאס א נכאמ וצ נסאמ

 םוצ ,דנאל גרעבוא טפאשרעה טצערַאּפ םעד וצ םעד טומ געמאזוצ נוא- ,גנומכעגק

 /עשנונעל רעודננא בווא מוא טומ נעמאזוצפ גוא ,גינעל ויא רעבירעד .םזיראצ

 .מאק םוא או ראפעלָארּפ נטומ דנוב א וצ מוטרעיוּפ עצנאג סָאד קודנפור ,ויטראפ

 /עשורעציואבשוג וד טכונראפ נוא טפאשרעהטסבלעז עשוראצ יד גפראווּפָארא ראפ

  עשויטסיקלָאפ יד טימ = ַא םא םמאֹק נקיוָאד םעד בוא בגעגנאגעג ,וורעפאלקש

 עו גָאמעגעה - וד טויצ עצנאג יוד קודנצושאב ,(סעקיווָאדורט גוא גרעסע יד) נעווטראפ

 | .פמאק מעד טָא גיא טאוראטעלַארפ ענופ

 .גוא ,דגאקסור נוא מזולאטיּפאק ינענופ גנולקיוומנא רעד בגעוו עגארפ רעד רעבוא

 טונפמאק א טריפעג גרָאי רע-90 וד נוא נונעל טָאה ;םרָאד נשוסור ניא סרעדנו זאּב

 -עגסוורא םיא טומ קוטווצבוולג נעגווז מויקלַאפ מער נגעק .םווקלָאפ םעד גנעק זו ולב

 "וונעג עז) געווּורטס .ּפ טימ שָארעב "נטסיסקראמ עלאגעל, ענעפורעגיוזא וד נטָארט

 נופ רעייטשרַאפ :עװעג סע נענווו כָאט גוא .(דנאב נקווָאד םוצ 17 גנוקרעמאב וד רע

 רוצ ודעק זוולב נוא ,עוואושזרוב רעקידנעלקיושנא ביז רעד נופ נסערעטנוא וד

 גשוטסוסקראמ א בוו תא טפעלשעגפורא ויז נבָאה גסערעטנוא וד טָא גקודייטראפ

 בוא זבזי לאטיּפאק םענופ גנולקוווטנא רעד גופ גנוצאשּפָא עשוטסוסקהאמ יד ,רעווילש

 : ;עמרָאֿפ-טפאשטריוו עשיטסולאטיפאקראפ יד מומ בוולגהאַפ גיא טייקװויסערגַארּפ גווז |

 יגמובראפ ויז גבָאה נסערעטנוא-נסאלק סמאוראטעלָארּפ םעד  נופ טקנופרנאטש מענגו

 -וּפאק וד טרימשראפ נבָאה ווו .מזולאמיפאק טעד גנאועגבוול םענעּפַָא נא םא

 עוצאמאו לּפסקע עשוטסולאמיּפאק יד בווא נוא לאלכיב עיצאטאול פסקע עשיטמסולאט

  עמואקז :סאלק |צ גפוו סטָאטשנָא נוא פרָאד נביא גסאמ ,עקודנטעבהא וד נופ 04



 019 עיצװײלָאװער רעשיסור רעטשרע רעד נופ סעכָאנאהרָאפ עשימָאנָאקע-לאיצָאס יד

 גונעל .םוולאטופאק םאב בוו נענרעל גפורעג ויז נבָאה םמזולאטיפאק מָעד נגעק

 םקנוּפ םמזוסקראמ נלאגעל םעד נופ סעיציוָאפ עזאושזרוב יד"טָא נגעק טפמעקעג טָאה

 עיצווָאּפ רעד .םויקלַאפ םענופ סעוּפָאמוא ערענַאוצקאער וד נגעק ווו ,נרוושטנא יוזא

 ;נוצאשּפָש נייז טלעטשעגנגעקטנא לָאמארעדיװ רע טָאה נ:טסוסקראמ עלאגעק וד נופ

 טענופ גתלקיוטנא רעד נופ טקנופדנאטש םענופ טייקוװוסערגָארּפ סמזולאטוּפאק םענופ

 ראפ ,טזילאמופאק םעד גטכונראפ ראפ ,פרָאד נוא ווס נוא טָאטש ניא ויס פמאקנסאלק

 .טזולאוצַאס

 טיוקיטעט גווז נופ ביוהנָא עטאס גופ נונעק זוא טקנופדנאטש םעד םָא נופ עקאט |

 ראפ .םרַאד גוא םוטנגיוביול כעלטששר יוד גטכונראפ נגעוו עגארפ רעד וצ נעגנאגעגוצ

 טעגופ טָארּפ גטשרע גא זוולב טיימאב קידנעטש גנוטכינראפ עקיזָאד יד טָאה םוא

 רעד נופ גיז םוצ ּפאטע גקידנעוװטיונ א זיולב ,טזולאוצַָאס ראה פמאק נשיזראמעלָארּפ

 .עוצוילַאװער רעשוראטעלָארּפ

 פ א , ,םוטנגוובול בעלטשער יד גטכונראפ וצ 'יוואיוו ,םעד נגעוו ענארפ וד

 נוא סאלק רעסַאו טופ ,נעגנורעטש עקיזָאד יד גקיטיואב נפווא נא ראפ סָא וו

 -"עטש וד נופ "לנוקימווזאב עקיוָאד יד גרעוו טריפעגכרוד לָאז גנדָאטעמ ערעסָאװ םימ

 ,ךנאלסור נשוטסילאטופאק נוא נטפערק-ריצודַארּפ וד נופ גנולקוווטנא רעד ראפ נעגנור

 רעד נופ עגארפ עטסקיטכווו וד טאוראטעלַָארּפ נופ טקנופדנאטש מענופ נעוועג זוא

 יטנעוװקעסנָאק יד ,עקוטכור וד .דנאלסור נוא ץיצוילָאװער רעשיטארקָאמעד-זאושוחוב

 ?אנא נופ עזאב רעד פא ענארפ רעקיזָאד רעד נופ גנולעטשקעווא ערענָאיצוילָאװער

 רעד נופ גנעגנוזָאל יד וצ טגנערב עיצוילַאװער רעד נופ נטפערק ביורמ 'ד בריזיל

 .טרילומרָאפ ייז נבָאה סעקיװעשלָאב יד יו יוזא ;רָאו 1009 נופ עיצוילָאװער

 -נוהרָאו 218 טפלעה רעטיוװצ רעד ניא םזילאמיפאק םענופ גנולקיווטנא יד

 דגאלסור נוא עגארפ-רארגא יד נזוול וצ נטייקכעלגעמ ווווצ טקורעגסיורא טָאה םרעד

 טָאה נינעל סָאװװ ,געוו רעמשרע רעד .םוטננוובייל נופ כעלמשער יוד נרידיווקיל וצ נוא

 ערנימעג יד נעוועבאראב נשיטאמעטסוס נופ געװ א זוא ,/רעשוסוירּפ, גפורעגנָא

 -ױאפ רעד גופ נוא -- רעציואבטוג יד נוא םירוװג יד --- םופוגעלאב יד דאצימ

 יד גרעװ , ָאד םָא .גנורעקלעפאב עשיפהָאד נםאמ וד בופ גנורוזורעפואּפ ,גנומערַא

 ייז רָאנ ,לָאמאמומ טרױודווקול טונ ציזאבדרע נופ נשינעמלעהראפ עכעלרעטלאלטומ

 "בלאה יד גנאל פא רעבירעד טיהראפ סָאװ ,םוולאטופאק םוצ וצ םאוגנאל בוז נסאפ

 | -וװעג א ניא ץלופא טיומאמ געוו רעקיוָאד רעד םאגאה .(נינעל) "נכורטש עלאדָאעפ

 אמשערק ריצודָארּפ יד נופ גנולקיווטנא רעד ראפ נמיוקכעלגעמ נפאש סָאד סָאמ רעס

 -סעמיוװ סרעלנוזאבמ א נוא רעמאוננאל א םֶרָאפ א נוא גנולקיװטנא יוד רעבָא םיוג

 נופ עיצוילַאוװער רעד ויכ טָאה געוװ נקיווָאד םעד .נסאמ עשרעוופ וד ראפ רעקוד

 םימ נדנובראפ נעוועג זוא סָאװ ,עיזאושזרוב עלארעבול יד טציטשעג רָאו נמ- 8

 ?טנא געוו נקיוָאד םעד פא כוו טָאה .ו 1008 נכָאנ נוא ,נזוורק עשירעציזאבטוג יד

 יופ בעװעג טראפשעגרעטנוא זיא סָאװו ,גנורוגער עשניפילָאמס וד טלעטשעג גדווש

 רעטניה גענאמשעג נענווז סָאװ ,רעצו זאממו רעמוטמנגיובוול גזיירק עקידנטיודאב

 -רעד .י 1008 נופ עיצוילָאװער רעד נופ גנוראפרעד רעד פא נבָאה ויז לפיוו פא ,רוא

 ישינעטלעהראפ"מוטנגוובול 'וד טלאהוצנווא קידנ ;עטשלופ טויקכעלגעמוא יד נץעז

 .פרָאד נוא
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 רעד זוא , רעש ינאקיר עט א, גפורעגנָא טָאה נונעל סָאװ ,געוו רערעדנַא . רעד

 "טריוו .(רעשינאקירעמא רעד גופ פוט :טיול) עשרעמרעפ א גפאש םוצ טגנערב סָאװ ,געוו

 ."ווקיל נרענָאיצוילַאוװע ר גטימ גדנובראפ זוא גנוכעלקרוווראפ גווז .טפאש

 :ופ געוו נקיוָאד נראפ פמאק םעד .צוזאבדרע נשורעמיטנגויביול-לאדַאעפ םָשד נריד

 .יָאוצוילַאװער רעד כיֹז טימ טלעטשעגרָאפ עקאט טָאה גנולקווומנא רעשיטסולאטימאק
 -ומנגויביול וד נגעק ,מוטנגיובייל בעלטשער יוד טגעק םוטרעיוּפ מענופ טמאק רערענ

 -לער-ראפ .םענוֿפ נעגנוגנודאב יוד נוא בוו טָאה געוו רעקיזָאד רעד .רעציזאבטו ג-רעמ

 רערענָאיצוילָאװער רעד נָא נסיוטשעגנָא כעלהיומראפמוא דנאלסור נרענָאיצוילָאוו

 .עיצוילָאװער רעשיטאהקָאמעד-זאושטרוב רעד גָא ,עגארפ-רארגא רעד נופ גנוזוול

  אזאנואדָארג טריסערעטניראפ נעװעע זיא טאוראטעלָארּפ רערענַאיצוילָאװער רעד
 : ץמודנדוושטנא נוא עלענש סָאד .דנאלסור גוא עגארפ ראהגא רעד נופ גנוזיילרעד

 יצ3 א ג עד נופ עניוס םעד טקיטווזאב טָאה םוטנגויבייל כעלטשער וד נטכונראפ

  גופ נסאמ עקידנסעברא יוד טלעטשעגקעווא טָאה) גוא ,רעציזאבטוג םעד --- םוטרעווּפ

 וצ מענָאּפ ,םוטנקארטאב .סָאד נוא טפאשמערָא עשיפרָאד 'ד לא נופ רעירפ נוא ,פרָאד

 טימ כיוא נירעד ,עוזאושוחוב רעד טומ -- ענווס?טנורג טטאוראטעלַארּפ נמומ מענָא
 .גרָאװעג טרעכיזעג ווא טומרעד .מוטנפוגעלאב םעד -- עוואושזרוב-פהָאד רעד

 רעטכוא מוולאטיּפאק עד גנעק םרָאד נוא פמאקנסאלק םענופ גנולקו ויטנא עמסמיורב

 נופ גנאגרעביא רעלענש רעד י-- ,סע טסווה ,נוא ,טאוראטעלָארּפ םענופ גנוריפנָא רעד

 .?ומסולאיצַאס רעד עיצוילַאװער רעד וצ עיצוילָאװער רעשיטארקָאמעד-זאושזרוב רעד

 --עלָארּפ רעד טָאה רעבירעד .רעמיוווצ רעד נוא רענווא נופ נסקאוורעבורא סָאד ,רעש

 .פכאק גטיס נריפנָא טפראדאב ויטראפו רעשיטסיוועשילַאּב רעד טימ ׁשָאַרעֶב טאוראט

 ?קיווטנא רעשוטסולאטיפאק נופ "געוװ נשינאקורעמא , םעד ראפ מוטרעוופ נצנאג םענופ

 טָאה רעבירעד ,מוטנגיוביול בעלטשער וד נופ גנוטכונראפ רעקידנעטשלופ רעד ראפ ,גנול

 -וא בוא כיצירּפ וד רעבוא גוז גקודנדוושטנא םוצ זויב פמאק מעד נרופ טפראדאב' רע

 : רעד וא ,געװ + אזא פא פמאק םעד קידנטכור ,גנושרעהטסבלעז רעשיצירפ רעד רעב

 "רעד .עיזאושזרוב | רעד רעביא גוז א גוא גווגרעבירא טמאועגמוא לָאז גיז רעקיזָאד -

 . ָאמעד זאושזרוב רעד נופ גנוצאשּפָא עשנונעל ,עשיטסיװעשלָאב יוד םוז טמעב גופ

 רו פע גנָא ,עשרעיופ א עיצוילַאװער א ווו ,דנאלסור ניא עיצוילָאװער רעשיטארק

 דער א גוא גנוריפנָא נייז רעטנוא רעביראו טסקאוו עכלעוװ ,טאוראטעלָארּפ מענופ

 ,סעקיוװעשלָאב ד נופ גנוזָאל רעד כיז טמענ נופרעד .רעשיטסולאיצָאס א עוצוילַאוו

 ָוצוילַאהער א -- עוצוילָאװער רעקיזָאד רעד| גוא טריפעגכרוד נבָאה ייז גבלעוו

 .בוטרעיוּפ נוא טאוראטעלָארּפ םענופ רוטאטקיד עשוטארקַאמעד-רענ

 * בוא כעלטשער עשורעמיטנגיוביול עלא גטבונראפ נופ ?מרָאפ עטנעװקעטנַאק עמאמס וד

 וצ .ה .ד הרע יוד גריזולאנָאוצ אנ וצ גנורעדַאפ יד נעװעג זוא דנעלסוד

 םוטנגווא נא ראפ דרע יד גרעלקרעד נוא מוטנגווא-דרע עטאווורפ סָאד גט כי :ר אה

 .ווזא ,בונעל מזויי וואב ,למימסַאמ גקיזָאד גראפ ביז קודנגַאזסיורא .עכולעמ רעד נופ

 רעד נ נופ :עמ אר יד נוא דרע יוד נרוזילאנָאיצאנ נופ ניז םַײד ,סקראמ רעורפ יז

 .,בֹוז טיימשראֿפ ,טינ טקיטיואב יז .טפאש לעד עג רעש יוטסיל אטו פאק

 ,טרעקראפ .עֿכולעמ רעזאושזרוב א נופ טריפעגכרוד טרעװ יז נעװ ,מזילאמיפאק םעד

 צנאג זוא סע ."גע וװ טעד מיא ואפ ּפָא וז ט קי ניי ר , נעלטימ עלא טימ

 בבָאה / נ :גָאלָאעריא ענייז בוא םוטרעווּפ ערעגָאיצוילָאװער סָאד סָאװ ,כעלדנעמשראפ
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 921  עיצוילָאװעו רעשיסור רעטשרע רעד גופ סעכָאנאהרָאפ עשימָאנָאקע-לאיצָאט. יד

 -עג ,רעצוואבטוגרעמיטנגוובול יוד גגעק קורנעמעק ,קיגווטסווואב לָאמעלא םינ

 'ו .דרע יד גריזולאנַאוצאג וצ טבערטש

 -ראֿפ דרע רעד גופ עוצאזולאנָאוצאנ וד דָארג ןיא רעבָא םיוצ רעבלעז רעד ניא

 -עצ וו רָארג ןפרָאד נוא םוטנגויבול כעלטשער וד לצרָאװ נטומ ,פָאס גזוב טעמכונ

 גגעק פמאקנטאלק םענופ גנולקוווטנא רעד  ראפ גטייקכעלגעמ .עטסטוורב וד טרָאד טנפע

 דרע רעד גופ עיצאזולאנָאוצאנ וד זוא ,םעד טימ נעמאווצ גוא ,עוזאושזרוב רעֶד

 גוא םוטנגווא טאווורפ םינומ עטסקיטבוװ וד נופ םענווא רעביא פאלק רעקראטש א

 גוא םווטש רעקיטכעמ סלא טפאשמערָא ףעשיפרָאד רעד גוא םאוראטעלָארּפ טעד טגיד

 ,ה ;ד ,געלטי צז רוצודָארּפ וד םא םוטנגייא עשיטסולאטמופאק סָאד גטכונראפ ראפ פמאק

 -ףוב אוא גופ גנעגנוגנוראב וד נוא .עיצוולָאוער רעשיטטולאוצַאס רעד וצ סיוטש א

 םעגופ גנורופנָא רעד רעטנוא קָווופ זוא סָאו ,עיצוילָאװער רעשיטארקָאמעד-זאושז

 -אנ וד זוא ,רעשוטסולאיצַאס א עוצְוילָאװער א נוא נסקאווזצרעבירא טאוראטעלַארּפ

 "ורא גקווַאד םעד נופ נעלטומ ור נופ םנווא רעבירעד דרע רעד גופ עוצאזילאנַאוצ

 -עגרעדנאגאפ א גוא .םוולאוצָאס םוצ טורט עטשרע יד גופ רענווא נוא נססאוורעּב

 *עה רעד סווב דרע רעד נופ עוצאזולאטַאוצאנ יד נוגעל טקודיוטראפ מרָאפ רעטלקיוו

 ;נורעדָאפ רעקיזָאד רעד םומ סוורא םערט רע ;1907--1908 גרָאו וד גופ עיצוילָאװ

 גוא םערדכַאנ גוא ,(רָאו 1906) פ"אדסר רעד גופ רָאפנעמאזוצ גטקינווראפ 14 פא

 -רא רענעבעגעג רעד גוא םרעדנוזאּב ,1908--10068 גרָאו וד נוא עניוו גמעברא וור א

 מענופ רעֹּבָא ..טרעדנוהרָאו 2218 םָאס םוצ ךנאלסור גוא עגארפ-רארגא וד, טעב

 דרע יד גרוזולאנָאוצאנ געוװ עגארע יד זא ;נעז רענעיול רעד שעװ דנאב גקיזָאד

 -קלָאפ, וד געניוז סנווזא סָאװ,) גרָאו רע 1800 וד גוא גווש טלעטשעג גינעל טָאה

 םעד עז ,"?גטאהקָאמערלאוצַאס ור גג עק עמָאכלומ גטלאה רוז ווזאווו גוא "טנוירפ

 רעד גופ רָאירעּפ נוא גרָאו רע-1900 וד נופ םווהנָא גוא נוא (904 .ז ,דנאב גקיזָאד

 ַאמעדלאוצָאס רעשיסור רעד גופ םמאהגָארּפ רארגא יד, לקיטרא) "ארקסיא , רעטלא

 .(184 טױוז ,דנאב גקווָאד םעד עו ,"עוטארק

 זגגווא םָאר מורעיוּפ יד ראפ טנעקרעגא טיג טָאה רָאו 1861 נופ מרָאפער וד ?

 רָאג נפ רוא טומ טצונאב כוו נּבָאה םירעוופ יד עליפא נעװ ,דרע פא טכערימוט

 עכלעוו ,מוצירפ יד נופ מוטנגויא םלא גרָאװעג טרעלקרעד ויא דרע יד .נָא גטווצ עטלא

 דרע טומ נלווטאב ,רָאי 1801 לארוועפ ג0-19 גופ סענָאקאמ וד טיול ,טפראדעג גבָאה

 | : / .געגנוגנודאב ערעווש רעיוו פא םירעיופ יד

 יָאגעטאק ווװצ גוא טמיטשאב נעװעג זוא קעלווב ררע גשרעוופ םענופ סוורג וד

 עטסכעה וד טָאה סאּפ נשודרעצראווש םינ םעד נוא .עטסקירעדינ גוא עטסכעה :םעור

 ןגוטאוסעד 224 זיב 1 גופ -- עטסקירעדינ יד ,גוטאוסעד 7 ויב 8 גופ גפַארטאב

 וד ,נומאיסעד 60 זוב 224 גופ נפָאוטאב עטסכעה יד טָאה סאּפ נשידרעצראווש מענוא

 םורעוופ וד גבָאה קעלייכדהע גקיזָאד םעד .נימאוסעד 9 זוב 123 גופ עטסקירעדיג

 םוז גצונאב וצ טפער נראפ יוז נענווז נפווקסווא גזיב רעבָא ,נפיוקסווא טפראדעג

 וד .ה .ד ,עטעטכילפראפ קוליוװטווצ גות עגאל רעד נוא גבולבראפ דרע רעד טימ

 נטכולפ ענושטשנאפ וד נלופסיוא טפראדעג גבָאה גוא ,רעורפ סָאװ ,ענעגייביול עבלעז

 סָאד טָאה לעמרָאפ .לג .ד גוא ("קָארבַא) טלעגביול עקורָאו גלָאצ ,('ענושטשראב ,,)

 םווקסווא גא גווז טפראדעג טָאה גוא רעטקאראכ גקילווווורפ א גגָארמעג גפיוקסיוא

 םכֲעַב סָאד גרָאװעג גבעגעג רעציזאבטוג םעד זוא רעבָא כָאמ גוא ,דרע רעד נופ זיולג



 : 8 = = = 1 : = א יי = - *

 יי געגנוקרעמאג | 22

 .-ורא רעדָא עטעטכילפהאפדקילויושיוצ גופ עגאל רעד נוא םירעיופ וד נוָאלוצרעבוא

 .לוװ ,סרעציזאבשוג יד שניולעג רעמ טָאה עטצעל סָאד .גפיוקטווא פא ויז גרועהעב
 "פו וקסווא נלָאצ טוומעג גבָאה םירעיוּפ וד וא ,ווזא :רָאװעג טצאשעגּפָא זיא דרע יד

 .גנווורפאב רעכעלנעורעפ רעייו ראפ כיוא רָאג ,דרע רעד ראפ זוולּב םונ טלעג

 .-שה גזיוועגסיורא בוו טָאה מיקָאלאב ררע עשרעיוּפ ור גופ טרעװזפיוקסווא רעד

 07 פא סעינרעבוג עשידרעצראוש וד גוא :דרע פא נזוורפ-פיוקראפ יד רעדווא  ,רעב

 / בא .טנעצַארּפ 120 פא סעיונרעבוג עשודרעצראוש-טונ |וצ גוא גוא ,טנעצַארּפ

 נָאלימ 807 נלָאצאב טוומעג לבור גָאולומ 844 טָאטשנָא םירעיוּפ יד גבַאה לקאכאס
 , מו רעיופ וד ראפ רעווש יוזא נעװעג זיא געגנולָאצ-פיוקסיוא יד נופ סוורג וד .לבור

 -עגּפָא גענווו געגנולָאצ-פווקסיוא וד ;סעוויוכ עלאסָאלַאק נבוולקנָא בֹוז ג געל סע וא

 / דער רעד נופ גנוקריוו רעד רעטנוא ,רָאו 1000 רעבאוטנעס נוא טשרע גרָאװעג טפאש

 בראפ נבָאה ורעווּפ יד יו ,מעדכַאנ טשרע יוז נעמ טָאה טפאשעגּפַא :עיצוילָאװ

 בוא ,לּבור נָאילימ 1003 טלָאצעגנווא ,לבור נָאולימ 1001 נופ װיוכ-פיוקסווא גצנאג

 ּוטרעווּפ מאב טָאה עמ יוװ ,מעדכָאנ .ה .ד ,לבור גָאולומ 1574 גטנעצַארּפ וד טוינ

 נבלאה א רעכעה ץעמוס-פווקסווא עשירעביורירעביא יד  עלופא טסערפעגסו ו רא

 02 הק יב | 1 /  ,לבור דראילומ

  גט61 גוא "גנווורפאב ,-מירעיוּפ רעד סווּב טטונשּפָא-דרע וד נופ םענראפ רעד 3

 "טרעוו סָאװ ,רעסערג צלא געװעג זוא גוא רעקידנמיודאב א רעיוז געוװעג זיא ראי

 -רעצראוושזסיג םענופ סעונרעבוג 18 נוא זיא ,ווזא .דרע יד נעועג זיא סע רעלופ

 נוא בוא ,דרע 400 בעלטונשברור םורעוופ ור אב גרָאװעג נטוגשעגפָא סאפ גשוד

 וד בופ סיורג .וד זוא טיוז רעטייווצ רעד גופ ,28,02/ --- סאפ גשוודרעצראווש טעד

 -ורּפ יד געוװעג נעגווז סע רעסערג סָאװ ,רעקודנטוודאב צלא נעוועג גטונשּפָא-דחע

  -איסער 1000 זיב רעטיג וד גיא עינרעבוג רעווָאטאראס גוא זוא ,וווא .רעמו ג עשיצ

 - רעכעה טוימ רעטוג וד גוא נוא ,.צָארּפ 0 ורעיוּפ וד אב גרָאװעג גטונשעגּפָא ניט

 .סנא טנודעג מיצובַּפ וד ראפ גבָאה נטונשּפָא-דרע יד .צָארּפ 80 י-- גומאיטעד 0

 .רוו סָאװ ,ראפרעד זוולב טינ םוטרעיופ סָאד גרוטאולּפסטקע נשוטכענס ראפ לאווק

 םעצע רער רעבוא כווא רָאנ ,טיוקודרע קיניװ רעקודעריווט א ןצ טכארכעג גכָאה

 -אצ יד עלופא נבורשעג נבָאה מער גגעו ,בסונשפַא"דרע עקיזָאד וד גופ עוצאקָאלסוד

 טיש | יי :געמראדנאשו עשיר
 -עצוזאבטוג מוקָאלאב עקונויא גענויז טייקשידרעפאנק רעד נופ קיגנעהּפָאמוא;

 םווא טמוק םירעיוּפ יד זא ,עיצווַאּפסיד רעווז נוא םעווקאב טינ יוזא דרע עשיר

 - טונא .לייוו ,טלָאצעג גרעיט .א ראפ וצרעד גוא ויז גרידנערא וצ ערוורבסעל ראָפ

 גנוקירעשעצ יד קידנדיומסווא ,רעדלעפ ערעהוו וצ גרָאפכרוד גענָאק טויב ווו גטלָאװ

 םיקָאלאכ-רהע עקיוָאד יד גופ עקונווא .םינש גנוא נעיווראפ עשירעציזאבשוג יד גופ

 רוז טומ כוז טצונ רע רַאנ ,קוטוונ טוג טוילָאסבא (רעציואגמוג םעד) וא נענויז

 ינעֿפ גופ פעש םעגופ טרָאּפאר) ."טנעה וד נוא םורעיופ וד נטלאה וצ יידעק ,סיוא

 עבאגסווא ,"רָאי 1005, כוּב סָאד עו .גנוטלאווראפ-נעמראדנאשז רעלאונרעבוג רעז

 . .(980 טיוז ,עיצקאדער סיקסווָארקַאּפ .נ .מ רעטנוא ,1928 .מ ,ק"צ טראפטסיה

 .רעט ערע ג וד נופ גנוקריו װ 'דש :ווא כוב מענופ נעמַאנ רעלופ רעד 4

 .ךעד גופ גטיײז עקינװא פא גוױרפ-טויורב יד גופ גוא נשונ

 .רָאֿפ בוז טומ טלעמש רע .רָאי 1807 .בפס ."טפאש טריװקלָאפ רע שי סור



 923  עיצװילָאװער רעשיסור רעטשרע רעד נופ סעכָאנאהרָאפ עשימָאנָאקע-לאיצַאס יד

 ירוב-לארעביל רעשיסור רעד נופ "?סנרעמש  עקיטלמעד וד נופ טעּברא עוװיטקעלַאק

 -רָאֿפ ,ווָארּפושמ ,ווָאקולבאק ,וועשוראק .ּפָארפ) רוסעכָארּפ רעשיטסוקלָאֿפ נוא רעזאושז

 ץוצקאדער רעד רעטנוא נרָאװעג נזַאלעגכוורא זוא סָאװ ,( .דנא נוא סעראמ ,ווָאמאנוט

 2סאפ גכוור א טלאהטנא בוב רעד .ווָאקונסַאּפ .0 .א נוא ָארּפושט .וא .א .ּפָארּפ גנופ

 עקוטכיר טםינ טוולָאטבא וור עצנאג א כיוא טימרעד נעמאזוצ רעבָא ,לאורעטאמ נשימ

 -עבראּפָא יד זא ,גווווהעד טומרּפעג כיז נעמ טָאה ,לשַאמעל ,בוּב םענוא .סעבָאנאה

 .סוטסנוג טקרווװ ,םוטנגווביול נופ לטשער עכעלדעש רעיוהעגמוא עקיוָאד סָאד ,געגנוט

 נבָאה סָאװ ,טיורב פא נזוורפ עקירעדינ יד זא נוא ,טפאשטריוו רעשרעווּפ רעד פא

 -עבראפָא יד גקיטסעפראפ כוו לָאז סע ,טקריוװעגמומ גץגנוגנודאב עקיטלמעד יד ניא

 -נאג רעד פא קיטסנוג טשרעמיולק נקריװ ,כעלטשער-מוטנגויביול ערעדנא נוא געגמוט

 עסיורג א נפורעגסוורא טָאה כוב רעקוזָאד רעד .דנאלסור נוא טפאשטריווקלָאפ רעצ

 .עסערפ רעד נוא נוא נטפאשלעזעג עבעלטפאשנסיוו ענעדיישראפ וד נוא עיסוקסוד
 .בֹוּב גקיזַאד םענופ נעיודיא-טנורג יד גגעק גנדוושטנא טגָאועגסוורא כוז טָאה בונעל

 -סוו נוא טםטוולאטופאק גופ גנולקי ומנא 'ד , כוב םעד *
 :טכער נוא ,1808--1806 ברָאי וד נות פוולראפ נוא גבירשעגנָא נונעל טָאה "דנאל

 2 .גטסיקלָאּפ בוא נטסוטקראמ וד גשוווצ נמיירמש עשיטערָאעט וד נופ גערב

 ,לאורעמאמ נשוטסוטאטס נטסכיוור א פא טריזאב זיא סָאװ ,כוב רעקיוָאד רעד

 "מונ א רַאה כוז םומ טלעטש ,טעבראאב נוא טנרעלרעד בוולא טָאה נונעל גכלעוו

 נשרָאפסיױא םוצ רָאמעמ נשוטסיססראמ םעד .גדנעוװנָא נופ רעטסומ םענעגוטשעגרעבוא

 נשוגעטלעהראפ-נסאכק עקיטיוונגעק יד נופ נוא קימַאנָאקע רעד נופ גנולקיווטנא יד

 רליב קידנּפעשסווא ,קוטווולא נא טפאש כוב רעקיוָאד רעד .דנאל רעדנוזאב א ניא

 גוא דנאלסור גרענַאוצוילָאװער-ראפ םענוא םזולאטוּפאק םענופ גנולקיווטנא רעד גופ

 יוק ןָאלעדָאב עשיטערָאעט יד קודנפעשטווא נוא קימיוולא וזא טקנוּפ פוא טקעד

 וקלָאפ םשנופ ערעל רעשומַאנָאקע רעד נופ כָאמ נשימָאטוא רענַאוצקאער מעד נוא

 -ור רעטשרע רעד ראפ רָאו עכעלטע נכירשעגנָא טָאה נונעל סָאװ ,כוב רעקיזָאד רעד

 רעטקאראכ םעד נופ גנודנורגאב עשימַאנָאקע וד שוטקאפ זוא ,ץיצוולָאװער רעשיס

 - "סור בוא עיצוילָאוװער רעשיטארקָאמעד-זאושזרוב רעד נופ נטפערק-בוורמ וד נוא

 ?איצַאס א עיצוילָאװעד א נוא נסק לאוווצרעבורא גוויטקעּפסרעּפ ערוא גופ גוא דנאל

 נוא מארגָארּפ עשוטסיװעשלָאב וד בוּב רעד טעדנורגאמ ניולא טסימרעד .רעשיטסיל

 -יל עשיטסיוועשלַאב יד סרעדנוזאב נוא ,עיצוילָאוװער רעקיזָאד רעד נוא עי געטארטס

 גוו נוא נֹּפָא םעד ננעװ טרער נינעל .דנאלסור נוא עגארפ-רארגא רעד נופ גנוז
 -סיורא ,רָאו 1007 גיא כוב גקיוָאד םעד נופ עגאלפוא רעטיוווצ רעד וצ טרָאװרָאפ

 ,נוא וובעג נכעלטפאשטריוו כעלטפאשלעזעג םענופ זולאנא רעד, זא ,נופרעד קודנעווג

 בענוא נרָאװעג נבעגעג זיא סָאװ ,דנאלסור נופ יובעגינסאלק םענופ ,טסיוח סָאד

 "אמס וד נרווולאנא נשיטירק נוא נשרָאפסווא נשימַָאנָאקע םענופ טנורג נפא קרעוו

 גופ עיצוילָאװער רעד כרוד .ח .7) רעטציא טקומטעמשאב טרעװ ,סעודעי עשויטסיט

 עלא נופ גנומערטסיורא רעשיטילַָאּפ .רענעפָא רעד כרוד (.ד ע ר .גרָאי 1907--+8

 קיטיוצכוולג .(11 טווז ,111 דנאב ,"קרצוו,) "עוצוילַאוװער רעד נופ גנאג נוא גנסאלק
 -אק םענופ נצעזעג-גנולקיוטנא עניימעגלא יוד כוב גקיזָאד םענוא פוא נינעל- טקעד

 עקראטש נריטסיזקע גנאל בנבוולבראפ סע עוו ,געגנוגנודאב עכלעזא בוא םזולאטופ

 נוא בוו נעלקיווטנא סע ווו ,גופרעד גצײװעג יד סרערנוזאב נוא ,םוטנגוובוול נטשער
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 .בוא גווש .פרָאד נוא נשינעמלעהראפ עשיטסולאטיפאק יד נעגנוגנודאב עקיזָאד יוד

 .גאלנווא נטסלופמרעוו א כוב רעד טָא רָאפ כוז טומ טלעטש טכיוניה רעקיזָאד רעד

 גרָאװעג .טרעבווראב כָאנרער זוא סָאװ ,םזונונעל טויסקראמ נופ עורָאעט .רעד נוא

 אזא ךאפ כוב .סני נעל טכאמ צלא סָאד .סנינעל גטעברא עשימָאנָאקע עיונ ויר א טימ

 -ערָאעט יד טינ געמענאב טינ נעמ נָאק ,נענרעלרעד טינ סע לָאז עמ זא סָאװ ,קרעוו

 .םזינונעללמויסקראמ נופ סעדיוסעי עשיגעטאהטס-מארגָארּפ יד טינ ,עשימ
 רעביא טריֿפשג גאד ביז נבָאה נטסיקלָאפ נוא נטסוסקראמ וד נשוווצ נטיורטש וד

 -:עייטשראפ) דנאלסור כיז טלקיװטנא געװ רעסָאװ טו מ :עגארפ טנ| ר ג רעד
 עקיטראנדיישראפ עריא עלא םומ עירעּפמיא עשידנעלסור עטלא יד םעד רעטנוא קיד

 .געװ 'נפא גנויוברעביא נוא גנולקיוומנא נייז טויג וצ .(סרעגווטש עכעלטפאשטריוו

 עקידנשרעה וד םזולאטיּפאק רעד טרעבָארעד יצ ,מזולאטוּפאק םוצ םוטנגווביול נופ

 שיטסולאטיּפאק א דנאלסור גווש ווא וצ ,דנאלסור נופ קימַאנָאקע רעד נוא עגאל

 - עקנוּפרנאטש רעד נעװעג זיא סָאד) כעלטשער-טוטנגייביול עקראטש שומ רָאנ ,דנאל
 .?גווא בכעקטסנוק זוולב' טרעוו מזולאטוּפאק רעשיסור רעד רעדָא ,(גמסיסקראמ יד נופ

 טָאה ,כאוש רעבירעד זיא נוא ,גנוריגער רעשיראצ רעד כרוד ,נבווא כופ טצנאלפעג

 .בשיטסילאמוּפאק גופ גהעקּפָא כָאנ נָאק דנאלסור גוא ,טפנוקוצ גווק .ביז רעטנוא טיג)

 -עג רעשורעורּפ רעד פא ..ה .ד ,"עיצקורָארּפ קלָאּפ, רעד פא ביז קודנראּפשנָא ,געוו

 פָאד טָא) / בא א .גלעטרא עשיראטסוק נוא עכעלטפאשטריוודנאל יד פא ,ץדנוומ

 .(גטסיקלָאּפ וד נופ טקנומדנאמש רעד נעוועג זיא
 - עקסמעז וולרעלָאק נוא לאירעטאמ נשוטסוטאטס עסאמ עלאסָאלַאק .א קודנּפעשסווא

 טוימרעד טצונאב רעּביורש עשיטסיקלָאֿפ וד כוז גבָאה מוא ויב סָאוװ ,נעגנושרַאפסיוא

 כיו טלקיוושנא דנאלסור וזא ,נזיוורעד נינעל טָאה ,קיטכיר טונ גוא קודסעונּפ רעויז

 רעכעלטפאשלעועג רעד גופ קיטסורעטקאראכ אזא קידנבעג ,רעמ כָאנ .שיטסילאטיּפאק

 גענָאו אה עכעלטפאשטריוו .ערעדנוזאב נופ ליפשווב נפא נונעל טזייוואב ,גנולקיוומנא

 * עורטסודנוא רעגיולק נוא רעסיורג רעד גופ נגוווצ ענעדוושראפ יד נופ נוא דנאפ  נוא -

 רָאנ ,נָאואר נרעדנוזאב זיא םיִנ נכלעװא נוא םונ ט וו 2 גנולקיװשנא עקיזָאד וד זא

 סלא . .םעלטשער-מוטנגוובוול וד גופ טריזַאמרָאט זוולב טרעװ נוא ,טוטעמו א

 ביז טלעטש ,נמוירטש עסוורג סרעדנוזאב נפורעגסיורא טָאה סָאװ ,עגארפ עלארטנעצ

 ,קראמ בנכעלרענוא נופ גנולקוווטנא נוא גנודליבסיוא יד נרוזולאנא נפא סָא נינעל

 ,דנאלסור ניִא םזולאטיּפאק גופ גנולקווטנא רעד ראפ גנודאב נקומיינ מעד פא סלא

 ,"העפווא אב ווולב ,טשרעמיולק ,זא ,ליוטרורָאפ נשוטסוקלָאפ םעד ּפָא טפראוו נוא

 .מוולאמיפאק רעשיסור רעד נעלקיװסמנא רעטייו כיז נָאק קראמ נכעל

 ,בונעל טגָאו םזולאטיּפאק נופ קיטירק רעשיטסיסקראמ רעד גופ נבאגפוא יד נגעוו

 .עשצעל וד בווא יקוטורק רעשיטסיקלָאפ רעד נופ נדיישטנא כיז טדיישרעטנוא וז זא

 ."אולפסקע גאראפ ןוא סע וא ,ווולב טריטאטסנַאק וז סָאװ ,טומרעד כוז טצענערגאמ

 םלא עוצאטאולּפסקע עקיזָאד יד נרעלקרעד וצ ועיוכעמ טזוסקראמ רעד זוא ,עוצאמ

 גיא נשינעטלעהראפ-ריצורָארּפ םעמכוס רעצנאג רעד נופ םיורא טננוהד סָאװ ,כאז א

 .פוומִש גשומָאנַאקע נכעלטּפאשלעועג םענעּבעגעג םענופ ,טפאשלעועג רענעבעגעג רעד

 בעוועג זוא .טסוקלָאפ גראפ בווא .גנולקיווטנא נוא גנוגעוואב גווז גוא נעמונעג ,רעג

 -טפאשלעזעג נופ טקנופדנאטש מץנופ םזילאטיפאק נופ מעטסוס יד גלווטרוראפ גונעג

 טָאװ - ,נסאלק יד נעגרעלרעד ועיוכעמ רעּבָא טסיטקראט רעד זיא ,לאעדיא נכעל

: 



 25 עיצוילָאװער רעשיסור רעטשרע רעד נופ סעכָאנאהרָאפ עשימָאנַאקע-לאיצָאט יד

 נפ טיע ק סָאוװ .,טפאשלעזעג רעשיטסולאטיּפאק רעד גוא סווא בוז נדלוב

 .גנונעדרָא רעכעלטפאשלעזעג רעיונ רעד גופ סעדיוסעי וד פמאק נוא נפ א ש בוא

 טונ גבָאה ,נטסיקלָאפ וד טריקיטירק טָאה סָאװ ,עוהרטס טינ ,נטסוקלָאפ וד טינ

 גפאש נוא גנודאב גקוטוונ סלא פמאקנסאלק מעד נכָארטשעגרעטנוא םונ נוא נעזעג

 .נבָארמשעגרעטנוא סע טָאה גונעל יװ ,נשינעטלעהראפ עכעלטפאשלעזעג עיינ יד

 גיא נונעל טָאה ,גנולקיוװטנא רעשֹומָאנַאקע רעד נופ דליּב גוומעגלא נא קודנבעג
 וד נגיוצעגרעטנוא "דנאלסור נוא םזולאמופאק נופ גנולקוווטנא רעד,

 גגעוו גטסוקלָאּפ וד טומ נטסיסקראמ יד נשווװצ קימעלַאּפ רעד פ נעל קא כא ס

 גוא דנאלסור נוא גנולקיוטנא רעשיטסול אטי פ אק רעד נופ לאוקיש מעד

 -וילָאוװער יד ראפ .סעירָאעמ עשיטסיקלָאפ וד פאלק גקידנרעטעמשעצ א טגנאלרעד טָאה

 נוא םזולאטוּפאק נופ גנולקיווטנא, יד זיא נרָאי 'רע-90 פָאס נופ נטסוסקראמ ערענַאוצ

 נגנוו מער טנּפָאװאב שֵווידיא טָאה סָאוװ ,בובטנאה א שעמאמ נעוועג "דנאלסור

 .ומראפ רעד נופ רַאד

 גופ .גנולקיווטנא וד , כוב נווז טריזורעמקאראמ רעטעּפש טָאה נונעל ווזאיוו טָא--

 קידנדייר ,וָאצרַאװקס-װַאנאפעטס .וא .וא וצ וורב א ניא "רמאלסור נוא םוולאמיטאק

 נָאר רעטירד נוא טומיוט-רוזנעצ בולוצ כוז גגעוו

 -קוװטנא יוד זאק -- ??נולוא נזיוורעד טָאה נוא גזיוװרעד טלָאװעג .טָאה סָאװ,

 רעד נוא ו א שיטסילאמופאק טייג דנאלסור נוא נשינעטלעהראפ-רארנא יד נופ גנול

 קונווװנוא ו א ,רעסיוא ו א ,רעשרעווּפ רעד נוא ו א ,טפאשטריוו רעשירעציזאבטוג = =

 גווש טָאה גנולקיווטנא עקיזָאד יד זא .טנויא זוא סָאד ."עדנוימעג) רעד בוא |

 מעד רָאנ יוװ ,געוו-גנולקיווטנא גנרעדנא םוש ניק טינ טמויטשאב קוטליגדנע

 .עשיטסילאטיּפאק יד רָאנ ווו 4,גנוריפורג-נסאלק רעדנא מוש גנווק ,נשוטסולאמופאק

 טָאה סָאד טָא .נטסוקלָאפ יד טימ טיירטש א נעװעג זיא םעד כולוצ .ויווצ זיא סָאד

 ,טכערעג נעװעג זוא נולוא .,גרַאװעג נזיװרעד זוא סָאד .נוייוורעד טפראדעג נעמ

 םֹזיװעגנָא כוב םענופ עבאגסיוא רעמוווצ רעד וצ טרָאװרָאפ םעד נוא פָאה רע נעו

 רעשיטסולאטופאק גטרא וי ןוװצ נופ טיוקכעלגעמ יד סוורא טגניר ד םוא נופ זא

 בָאנ ווא גמרא עקיוָאד יד נופפמאק רעשירָאטסיה רעד זא נוא גנולקיווטנא-רארגא

 מעד גכערב עשרעיוּפ סָאד -- דרע רעד נופ עיצאזולאנָאוצאנ וד ..םקידנעעג טונ

 צעזעג רעד  .געוו נשינאקירעמא מענופ דָאסעי רעשימָאנָאקע רעד זוא -- צוזאבדרע נשלא

 ,צוזאבדרע נמלא מעד נכערב עשירעציזאבטוג סָאד ,רָאו 1906 רעּבאוָאנ (9) 99 נופ
 ??--1008 'ד ,עכָאּפע רעזדנוא .געוו נשיסוורּפ זנעגופ דָאסעו רעשױמַָאנַאקע - רעד זוא

 .1907--1008 בנרָאו יד נוּפ עיצוילָאװער רעד כָאנ נופ דָאירעּפ רעד .ה .ד/ נרָאו

 נפ פמאק גרענָאוצוולָאװעררטנָאק נוא - רענָאוצוולָאװער נופ עכַאּפע וד זיא ,( דע ר

 ׂ : " ןנגעװ עקיזַא ד יד

 :וא גבי רשעגנָא נונעל טָאה "דנאֿפסור נוא םוולאטופאק נופ גנולקווומנא יד,

 מעב ,(רַאו 1898 רעכאקעד) טסערא נווז כָאנ נבוגנוא .נעגנוגנודאב עכעלסולשסווא

 פא רעכיב ויר עצנאג א םוא נלעטשוצ רָאו 1896 ראוונאי בווהנָא עמרוט נופ רע

 גוא .טרוסערעטנוא גנאל נופ נווש מיא טָאה סָאװ .,םוב א גופ נאלפ א רעבוא נמעברא

 וצ גונעג זוא סע .עמרוט נוא כוז גענופעג ווו םעד בילוצ שצונעגסווא טָאה רע

 ,רָאו 1896 ראװנאי (9) 14 גופ רעטסעווש ביוז וצ ווירב סנונעל טימ בוז גענַאקאב

 ,"עכוי בכאסא גלעטשוצ נופ טייקטריצילּפמָאכ עצנאג יד טלָאמעגסווא ןוא סע +װ



 וי יי נעגנוקרעמאב = 6
 ר

 "רענע עכעלסולשסווא נא ראפ סָאװ ,נוומשראפ וצ וידעק ,ענעטלעז עלופא לָאממפָא

 גונעל .נעגנורעטש עלא יד נעמוקוציוכ פא טדנעוושראפ נעוועג זיא סע נליװ בוא עיג
 /סָאװ ,רעכיב עכישער יד עז) רוטארעטול עלאסָאלָאק א טצונעגסווא סעמעעב טָאה
 .(קרעוו יד נופ 111 דנאמ מעד ניא טעברא רעקיוָאד רעד ראפ טצונעגסווא טָאה נונעל
 "אק סשטולוא נוא גנָארט נעמ טגעלפ רעביב וד וזא ,טביורש יקסוװוַאנאשזישזרק .ג

 םעגוא ט- גנוקושראפ גוא :רָאװעג טקידנעראפ זוא כוב רעד .ז יו נ ט סא ק רעמ

 .רָאו 1808 פָאס ,דועיוא רעקסנוסונומ ,וקסנעשוש פרָאד

 -ראפי א רָאפ כוז טימ טלעטש "דנאלסור נוא מוולאטיּפאק נופ גנולקיוומנא יד;
 עטנילָאסבא יד טריקסאמעד נבָאה סָאװ ,נטעברא סנינעל יור רעצנאג א נופ גנוקידנע

 "על ' ,סעירָאעט עשיטסיקלָאֿפ וד נופ טיוקכעלכערּפשרעדיוװ בוא םיוקווֿפנבעלײטוג

 ראי 1808) "נבעל נשרעיופ םענוא געגנוגעוואב עכעלטפאשטריוו עיינ יד, :ענייה
 נגעק עמָאכלומ נטלאה ווו ווזאווו נוא "טניורפ"קלָאפ) וד געגייז סנֹווזא סָאװ,

 יי ווו .בֹוא םווקלָאּפ םענופ טלאהנוא רעשיומַאנָאקע רעד , ,י'? נטארקָאימעדלאי צָאס

 :שומָאנַאקע נופ קוטסירעטקאראכ רעד וצ, ,(רָאו 1894) "כוב סעוװרטס 'ה ניא קומ

 נוא רָאו 1808--1804 גוא גנוליוצ עשיראטסוק, יד נוא (רָאי 1897) "מווטנאמַאד
 -:וא /רעשוראטסוק רעד נופ נגארפ עניומעגלא וד נוא עינרעבוג רעמרעּפ רעד
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 | :געוודוא-טנורג יווצ טאהעג נבָאה נטעברא עלא עקיזָאד יד .(רָאי 1897) "עירטסוד

 -סולאטיּפאק ; רעד נופ נצעזעג גנולקיוומנא יד נגעוו ערעל סקראמ זא ,עטש רע יד

 ,מייקכעלקריוו רעשידנעלסור רעד וצ כיוא קידנעטשלופ כיז טיצאב טפאשלעזעג רעשיט

 טינ טפאשלשועג רעד נופ גנולקיוומנא רעד ראפ עזאב יוד זיא פמאקנסאלק רעד זא

 דיע ט וי וו צ וד גוא ,לנאלסור ניא זדנוא אב כווא רָאנ ,עפַארווא-ועריומ גוא זוולב

 -פוא גוא עקוטכור נויק םונ נצנ טנוא זיא עירָאעט עשיטסיקלָאפ יד זא ,גזיווואב

 .סוחעמ נכעלרעגריבנוולק ריא גקעד
 סע יו ,סעקרנַארַאּפ- עדנייסעג עקידרעירפ יד וצ קירוצ פא כיז נרעקמוא סָאד טונ

 -ָאוװ ע ר רעד זוולב רָאנ ,גנווירפאב יד נעגנערב טעוו ,נטסיקלָאפ יד טרעדָאפעג נבָאה

 / נופ נשינעפיט יד נוא טאוראטעלַארֿפ םענפ פמאקנסאלק רערעבַאיצוופ

 .טאשלעועג .רעשוטסולאטיּפאק רעקידנעלקיװמנא ביז נוא רעקידנסקאוו רעד

 .סעדיוסעי עשיטסילאוצַאס ערעדנא פא טפאשלעזעג יד נעיוברעביא נָאק

 -סומ א "ףנאלסור ניא מזולאטיּפאק נופ גנולקוווטנא, רעד ניא גזיוואב טָאה ני נע'ל

 .גופ גנטסימָאנָאקע גנוא רעקוטסומאמס ,עטנרעלעג וד סָאװ ,לאירעטאמ א ווזאיוו ,רעט

 אב גוא טלמאזעגֿפיונוצ נבָאה גנוטכיר רעלארעביל-זאושזרוב נוא רעשיטסיקלָאפ רעד

 ,געזסווא רעדנא גא רָאה טגעה יוד נוא טסיסק ר אמ א אב טמוקאב ,טײברא

 .גוא ליב רעדנא נא נצנאגנוא טוג ,טכול רעדנא נא רָאג טימ נטכייל וצ נָא טביוה

 | , 8 .גרופסיוא -- עכעלצעונגעק -- ערעדנא רָאג וצ טג גערב

 יד בניא ,רוזנעצ רעשיראצ רעמאזכאוו רעד נופ בעגנוגנידאב יד נוא ,זיא ווזא

 .-ודרווקרעמ רעקיזָאד רעד רָאװעג נריובעג גנוקישראפ נוא נוא געגנו גנודאב-עמרוט

 רעד גופ גנוטיירּפשהאפ רעד ראפ גנומוודאב עלאסָאלָאק א טאהעג טָאה סָאװ ,כוּב רעק

 .גדנורגַאב וצ פא.טנודעג טָאה סָאװ נוא דנאלסור נוא גנויושנָא-טלעװ רעשיטסיסקראמ

 גוש טליּפשעגּפָא טָאה רע סָאװ ,טאיראמעלָארּפ נופ עילָאר עקידנריפנָא עפעי

 .דנאלסור ניא פמאק :רעגָאוצוילָאװער גופ נרָאו-גוימשפוא עטסטנעָאנ וד נוא

 ףוערוומ מעד נגעק פמאק בוא רעװעג קראטש א נעוועג זיא בוב רעקיזָאד רעד



 2 ױ 2 8 : 4 2 טא : ר. אנא עני" ר , עי 2 ישיר, + הכי 2 , 2 יב : 2 : = שי 0 8 8 5: : ,*

 2 עיצוילָאװער רעשיסור רעטשרע רעד נופ סעכָאנאהרָאפ עשימָאנָאקע-לאיצָאס יד

 יד .טקורעגסוורא נבָאה גנטסינַאויוער עשישמיוד יד .םוונָאוויװער גשְוווּפָאריוא

 א טיַמ מוולאמיפאק רעד בוו טלקווװטנא טפאשטריוודנאל רעד נוא זא ,עכַאנאה

 -נוא רעד נוא גנולקיוטמנא נווז נופ בוז טדוושרעטנוא סָאװ גגעוו גרעדנוזאב

 -על נוא טיוקראבניול ערעדנוזאּב וד גכָארטשעגרעטנוא ויברעד גבָאה גוא ,עורטסוד

 .אמופאק נופ נעגנוגנודאב וד נוא נטמפאשטריוו עשרעוופ ענוולק וד נופ טייקווופנּב

 בווא טפאלקעצ 'דנאלסור בוא מוולאטיּפאק נופ גנולקיװשנא רעד, ניא .םזול

 טלעטש רעיונעג .סעירָאעט עשיטסינַאוויװער עקווָאד וד גופ נטנעמוגרא יד גינעל

 נופ ,טקידייטראפ ווו םָאה דגאלסור נוא סָאװ ,סעירָאעמ עקיזָאד יד פא ּפָא כיז רע

 .װ ,טיוז רערעדנא רעד נופ ,נוא ,ווָאקאגלוב "טסיסקראט רעלאגעל , רעד ,טיוז נויא

 -דנאל רעד גוא מוילאטיפאק רעדש :נטעברא יד נוא ,נטסוקלָאפ .דנא נוא וָאנרעשמ

 עוו; ,"עגארשרארגא רעד ניא םקָראמ גופ "רעקיטירק, גרעה יד, ,"טפאשטריוו

 "טפאשמריוודנאל רעד נוא םזולאטיּפאק גופ גצעזעג"גנולקיוטנא וד גגעװ נבאגנָא

 (עבאגסיוא רעקיוָאד רעד נופ ע1 דנאב עז)
 -ער יד םיג ,נרָאװעג נזוװעגנָא נביוא גיוש זוא סע וװ ,טרָא גוא לטנאמ בולוצ

 רעד :ופ (נעלטיפאקרעטנוא גנוא) געלטוּפאק' עקוצנווא ווולב דנאבסקעז םעד נופ עוצקאד

 :רָאװעג נבילקעגּפָא ווז נענווז יויברעד ,/דנאלסור נוא מזולאמוּפאק נופ גנולקוווטנאפ

 טינ טייצ רעבלעו רעד נוא נוא טווקצנאג עסיוועג א נטיהנווא בֹוז לָאו סע ,זוא ,ווזא

 עשיטערָאעמ עטריצילפמָאק טימ רענעיופ גטיורגעגוצ רעקיניוװ מעד נקורעוושראפ

 -נעמָאק עקיכערּפשטנא יוד טומ גרעװ גבעגעג טעװו דנאב נטסקעז מענ וא) נעמץעלבָארּפ

 למיּפאק נשיטערָאעט נטשרע נוא טריראב טָאה נונעל סָאװ ,געמעלבָארּפ יור א סעיראט

 םוג כעלגעמ טיוװ וװ נוא ("דנאלסור ניא םזולאטיּפאק) נופ גנולקוווטנא, רעד גופ

 ,לאירעטאמ נשוטקאפ גרעדנא נוא גשוטסוטאטס גנסוורג וצ א טומ מוא גדַאלרעביא

 | .כבוב םענוא בוו טניפעג סָאװ

 ,לאורעטאמ אוא ביוא גרָאװעג נסָאלשעגסווא כעלגעמ טייװ ווו זוא כוב םענופ

 מוצ דנאלסור נוא עגארפ-רארגא יד, טעברא ניוז גוא טפעשעגסיוא טָאה גינעל סָאװ

 .דנאב גקיזָאד םעניא נביוא טקורדעגּפָא זוא סָאװ ,"טרעדנוהרָאו צד םָאס

 -ניא נענווז --- "םוילאטיּפאק רעכעלטסניק, -- 'עיצקודָארּפיקלָאצ ,*
 גריוירעטקאראכ סָאװ נוא טכוורבעג נּבָאה נטסיקלָאפ יד סָאװ ,גענומרעט עזָאלמלאה

 -סולאטוםפאק וד דָארג זא .קידנענעקוילּפָא .עירָאעמ עצנאג רעיוז .טעלווב

 דנאלסור ניא נָא טמענ םעטסוסיטעבראגוול וד ,טסיוה סָאד ,נשונעטלעהראפ עש י ט

 גוק אהעג טינ גבָאה סָאװ ,נטסיקלָאפ וד) נבָאה ,רעמקאראכ נקו דנש רע חה א

 טוולאמיּפאק ! רעד זא ,סעדווא נגָאז סָאװ ,נטקאפ וד געגעקוולוצּמָא טיוקבעל גע'ב

 א נבָאה דנאלסוו נוא נשונעטלעהראפ עש'טסולאמיּפאק יד זא ,טּפווהאב ,טסקאוו

 זא ,עּפָארייא וועריימ גופ נעמונעגרעביא ויז טָאה עמ וא ,רעטקאראכ גקולע פו
 -אק רעד זא ;געוו נשוטסילאטופאק'טוג ,םענעגווא גווז טםומ ווגקעווא טעוו דנאלור
 -עג גשוסור םענוא גנונוושרעד עטצנאלפעגניא "כע לט ס גוק, א זיא מחולק אטופ
 .גנבעל נכעלטפאשלעו

 -אד .פ .נ) גָא---נ ,לשַאמעלו ,יוו ,רעביורש עשוטסיק לָאפ עטכאהטעגנוורא רעמ יד
 -ו פאק גופ טסקּוװ מענוא נבשזעבעוונוד א גבעגעגּפָא ביז בגבָאה ,(נָאסלעינ
 גוא גפרָאװעג גיוש כיז טָאה סקוו רעקיזָאד רעד לפיוו פא ,דנאלסור ניא מזולאט

 "םריװ גוא גכעלטפאשלעזעג גופ גמיוו עלא גיא טקעלּפשנא בוו טָאה נוא נגווא יד
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 נופ שייקיסעמצעזעג עכעלרעניא יד גענאמשראפ טינ רעבָא נּבָאה יוז .נבעל נכעלמפאש

 -ורא גגעוו רענעלּפ עכעלרעגרובנוולק טיובעג גבָאה יוז .גנולקיװטנא רעקיוָאד רעד
 טווורּפעג כֹוז בָאה ווז ,םוולאטיּפאק מעד קודנדוומסווא ,מוולאוצָאס םוצ גווגרעג

 . . .םוא רעבוא געגנוהפשרעבירא

 ילָאמ וד גופ גנונוומ רעד טיול ווא טפאשטר'ווקלָאפ רעד נופ פוט ט נו ר ג רעד

 * "לָאפ יד טָאה עיציניפעד רעקיזַאד רעד טומ .?עיצקודָארּפ-קלַאפא יד געװעג גטסוק

 . ווס גנא טפאשמריוז עדנ רייט ע ג עשרעוופ יד ווס טפאכעגמורא רוטארעטול עשיטסיק

 טלעטשעגנגעק ווו גוא טריוילאעדוא . ווו טָאה ,עירטסודנוא עשויראטסוק-נוולק יד

 יד םינ ,עדנוומעג יד טונ זא ,גויװרעד טָאה נינעל .םוילאטיּמאק םעד בנגעק

 ,וא ,םוולאטיּפמאק םמענופ גנוגנורדגיורא רעד טינ גרעטש עירטסודנוא עשיראטסוק

 -ברוד רעקראטש צלא םוא טינ גרעה םוא פא סָאװ ,דָאסעי םעד גדליב ווו ,טרעקראפ

 | | .גשינעטלעהראפ עכעלטמאשלעזעג עשוטסולאטופאק וד געװ א ביז גגוולוצ

 / "ערָאה, קורדסווא רעטיוװצ רעדל כיוא יו ,"עיצקודָארּפ קלָאפפ קירדפיוא רעד

 | -םולָאמוּפאק עקידנריטסיזוקע וד נופ גוז נסעמע םעד גטלאהאב ,/טפאשטריוו ענשאמ

 .גבוב גוא פרָאד ניא גשונעטלעהראפ ,עשירעטאטאולּפסקע .ה .ד ,עשוט
 יד .רעיראטעלָארּפ יד נוא סָאבעלאב םענוילק םעד גשיווצ דוושרעטנוא םמעד ּפָארא

 גסעמע מער גרומשראפ ןצ טלוצעג נעװעג זיא נטסיקלָאפ וד גופ גנולעטשנווא עצנאג

 -עברא מַענופ עילָאר וד גוא דנאלסור גוא מזולאטיפאק גופ גנולקיװטנא רעד גופ גוז

 טגָאז רָאי 1000 נוא ווָאצרָאװקס-װָאנאּפעטס .וא .וא וצ ןוורב םמעד גוא .סאלק-רעט

 -קקָאפ א וצ :גורעד גענאטשאב ןוא גטסיקלָאפ וד טימ טוורטש רעד זא ,נינעל

 ."םזולאטופאק, רעדָא ,דנאלסור גיא זוא "עיצקודַארּפ

 סקוװ םעד גגעק ראּפשנָא רעטסעפ עמאס רעד זא ,נטלאהעג נבָאה נטסיקלָאפ וד

 -טאפ רוא ט'מ עדנוומעג יד זיא דנאלסור נוא םמוולאמוּפאק נופ גנולקוװטנא גוא

 ,טשרעמוולק ,זוא רוא נוא  סָאװ ,םומרעד נוא טפאשטריוו רוטאנ רעלאכראור

 רעשיטסיקלָאפ רעד גוא .דרע פא מוטנגווא-טאווירּפ נייק גוא טעברא-נוול גיוק ָאמונ

 גנעק "ל יז, טנורג גראפ -טנכערעג ?םוראיווא ,עדנוומעג יוד כיו טָאה רושארעטיל

 ערניימעג רער גופ גנוגוולעצ רעד גופ ליּפשיוב גפא גזיוװאב!טָאה גונעל .םזולאטיּפאק םעד

 -ארטאב גוא עשיטסולאטופאק טלייטעגסווא ביז נבָאה ריא גוא סָאװ ,מעד נופ גוא

 גגעק "ליוויקלָאפ, םוש ניק בוז טומ רָאפ םונ לאלק טלעטש וז זא ,נטנעמעלע עשיק

 .-ראפ סָאװ ,כעלטשערדמוטנגוובוול עכעלדעש וד גופ רענווא זיא רָאנ ,מזולאטופאק

 -רעהטסבלעז רעשורעצוזאבטוג רעד וצ גוא רעציואבטוג מוצ רעיוּפ םעד נפאלקש

 נופ ערעדנא ווו ווזא טקנוּפ מזילאטיּפאק נופ גנולקיוומנא וד טריזָאמרַאט יז .טפאש'

 -נגוולעצ ,געװ א כרוד כָאד כוז טגוול מזולאטיּפאק רעד רעבָא ןכעלטשעה עקיזָאד וד

 .נעמרָאפ טפאשטריוו עלערוטאנ-בלאה נֹוא עלערומאנ יד רוא כרוד קיד

 גוא "טםניורפ קלָאפש ירד געניײיז סנויווא סָאװ, טעבהא סנונעל *

 ."?גטאוקָאמעדלאיצָאס וד גגעק עמָאכלומ נמלאה יו יוואו װ

 גענייז זדנוא וצ .לאגעלמוא נרָאװעג גבעגעגסוורא נוא רָאו 1804 גוא נבורשעגנָא זוא

 גוא עטשרע סָאד :םעברא ,רעקיזָאד רעד גופ (יירד ופ) נטפעה ייווצ געגנאגרעד

 | .עטירד סָאד

 ;בָאה סע - גמלעוו םומ ,מויקלָאפ עד גגעק נעוועג טערנעוועג ויא טעברא עקיוָאד ידי



 929 טאיראטעלָארּפ מענופ עינָאמעגעה רעד ראפ פמאק

 שורש עטשרע יד טכאמעג טשרע גבָאה סָאװ ,נטארקָאמעדלאוצָאס וד טלמעד טפמעקעג

 .ימראפ יד גנרווינאגרָא וצ געוװו נפא

 -:והרָאו 2128 טפלעה רעטיווצ רעד ניא וו טָאה רעכלעוו ,םוילאטיּפאק רעד

 -גירדניירא זװכעלסיב גביוהעגנָא טָאה ,דנאלסור ניא טלקיװטנא קראטש צנאג טרעד

 -גָאק ווא סע טנעה וד גוא געמעװ אב ,רעצוזאבטוג יד .טפאשטריוודנאל רעד גוא געג

 טווורפעג בוו גבָאה ,טכאמ עשיטילָאּפ וד וא עשימָאנָאקע יד וא בעוועג טרורמנעצ

 -רא רעשירעמוטננוובוול פא נעועג טריזאב זיא סםָאװ ,טפאשטרווו רעווו גסאפוצ

 רעד בגופ גנארד רעטנוא ווז גבָאה יוזא .נעגנוגנודאב עייג עקיזָאד וד וצ ,טעב

 ?עגווזא וד נסערעטנוא ערעווו נוא טריפעגכרוד גנוגעוואב רעשרעיופ רעטסקראטש

 גופ רעטקאראכ רעקיבלאה רעד רעבָא .1801 רָאו מענופ עמרָאפער "עסוורג= ענעפור

 םירעיופ יד נופ גסערעטנוא וד נגעק גרָאװעג טכעלקרוווראפ זיא סָאװ ,עמרָאפער רעד

 טענופ סקוו גקודרעטיוו םעד טריזָאמרָאט זוולב טָאה ,רעציואבטוג יוד סעווווטעל גוא

 -יגער עשורעשרעהטסבלעז יד טריפעגכרוד טָאה עמרָאפער יוד לפי פא .םוולאמופאק

 -טאק ווב גרנושעגמורא 'ורפ רעד פא, סווראט ,נינעל טביירש ,רעיוּפ רעד זיא ,גגור

 וד אב טפאשטכענק וצ רעצוזאבטוג םאב יירעפאלקש רעד נופ סיוורא זוא רע ,סענַאצ

 -רָאי רעטסקיצפופ ךעד, לקיטרא) 'רעטערטראפ ערעיוז אֹּב נוא רעצוזאבטוג עקיבלעז

 .(110--108 ז"זו ,86ש רב ,קרעו ,,ענושטשנאפ וד גלאפעג ווא סע טנוט גָאט

 סמוטרעוופ םעד .עגאל אוא טימ נכאמ םעלָאש טנָאקעג טונ טָאה טוטרעוופ סָאד

 גרופ נוולא רעציואבמוג וד סָאװ ,עמרַאפער גווק טונ טרעדָאפעג גבָאה גסערעטנוא

 גוא דרע עשירעצוזאבטוג וד נפאכראפ וצ רענָאישוילָאװער רָאנ ,גביוא נופ כרוד

 ,טסוועג םינ טלמעד טָאה םוטרעיוּפ סָאד רעבָא .מכאמ עשורעציזאבטוג יד נטמכינראפ

 א יוװ ,טאיראטעלַארּפ נייק נעוװעג םוג כיוא בָאנ ווא סע ,גפמעק לָאז סע יוזאי װ

 וד, .גויװנָא געוו גקיזָאד מעד לָאז סָאװ ,סאלק רעטריזונאגרָא גוא רעקודנעטשבלעז

 גוא "ץמרָאפער עשרעיופ, וד, לקוטרא םענוא נונעל טבוורש --- ,וורעפאלקש סעריוד .

 נוא גגָאלשרעד לופווזא פא בבָאה -- ,"עוצוולָאװער עשרעיופ-שוראטעלַארּפ וד

 עמרָאפער רעד סווב געוועג קווופ טיגנ נענווו ווו זא ,נסאמ עשרעוופ וד טּפמעטראפ
 סָאװ ,/נשנוב, עלופא רעכוג ,נדנאטשפוא עגלצנווא ,עטלקערבעצ רעסווא ,באזו גווק טא
 .ז ,(6 .ּב ,קרעוו) "..גווזטסווװאב גשיטילָאּפ םוש גנווק טימ :טכוולאב טונ געגווו
 -וואבמוג םמעד נפראוווצּפָארא געגנובערטש ענייז ,נעגנומוטש סמוטרעווּפ םעד .(8

 -ןמש רעד נופ צנעגילעטנוא סעּפורג עקילָאצלופ טינ וד טלגיּפשענּפָא נבָאה בָאו סרעצ

 ,עטמאאב ענוולק ןופ רעדנוק ,סעצנושטָאנזאר ענעפורעגיוזא וד ,טנגוו רעקידנריד
 -וילָאװער נעמוקעגפוא גענווו נטכוש עקיזָאד וד גוא .עכעלטסווג עקירעדיג ,רערעל
 .גנושרעהטסבלעז רעד גגעק נפמעק ןצ גלוװ א גוא געגנומוטש ערענַאוצ

 .ג .ג ,וו נופ רעטמשרע רעד גוא ,גרענַאיצוילָאװער-נטנעגולעטנוא עקיזָאד וד |
 . "9ר יד .עיצוילָאװער רעשרעיופ א גופ וודוא יד טקידוירּפעג :בָאה ,וקסוועשינרעשמ
 ,"קלָאפ; םענוא נעועג נרענַאוצוולַאװער עקיזָאד וד גכָאה עסאמ ערענַאוצוילָאװ
 רעד גופ םאלק רעד 'וו גויוועגסווא ווז כז טָאה םוטרעווּפ סָאד .םוטרעיופ םעגיא
 -גווצאב עכעלטפאשטמרווו םרָאפ עטסעב יד יוװ -- טפאשטרווו עשרעיופ וד ,טפנוקוצ

 גוא .םוולאוצַאס גקיטפנוקוצ מענופ טנעמאדנופ א ווו--- רעדווס-עדנוומעג רעד ;נעג

 .גמסולאיצָאס עשימָאמוא נעװעג נרענָאוצוילָאװער-נטסיקלָאפ יד נענווז ניז םעד

 ,גנוגעוואב םסלא ,גנולקיװטנא עקראמש א נעמוקאּב טָאה גנוגעוואב עשיטסוקלָאפ יד
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 טמא 4:

 .נעגנוקרעמאּב 2 30

 יר געמעוו ;םירעיופ וד גופ ךנאטשפוא גכעלגעמ גפא געװעג טנבערעגסווא זוא סָאװ

 טָאה עיצוילָאװער רעשרעוופ א נגעוו קנאדעג רעד .טראנעגּפָא טָאה גנושרעהטסבלעז

 ,מוולאוצָאס ?גשירעיופ גופ וידוא רעד טימ נטכָאלפעגפוונוצ נטסוקלָאפ ודֹ אב בוזה

 -עגכרוד זוא סע גכלעוו ,געװ מעד קירטדיוטסווא ,נעמוק טעװ רנאלסור גכלעװ -וצ

 ' .געו נשוטסילאטיּפאק םעד .ה .ד ,עּפַאריוא וועריימ גנעגנאג

 -רעקירעד נעמוקעגרָאפ זיא עיגָאלָאערוא רעשיטסיקלָאפ רעד נופ גנומערופסיוא יד

 | .גנוקריוו רעטקעריד סווָארװאל .פ נוא םנונוקאב .מ רעטנוא

 גבָאה ,גראטנוב-נטסוקלָאפ וד ;נינוקאּב .ט טסובראנא גטסערג םענופ רעגלַאפכָאנ ד

 סע רעד גופ נרָאב גפא געמוקרָאפ טעװ מוולאוצָאס םוצ גנאגרעביא רעד זא ,נטלאהע ג

 ,עבולעמ וד גטכונראַפ געמ פראד םעד בילוצ רָאנ ,עדנוומעג רעשרעיוּפ רעקידנריטסוז

 ,ראטנוּב א רוטאנ גווו טול זוא קלָאפ סָאד .עדניימעג עקיוָאד יד טרעטשעצ עכלעוו

 -סקע וד גפראווּפָארא פא טנוב א וצ גבווהפוא סע פראד עמ גוא נָאק .עמ .שיובולעמיטנא

 -אב וד טלָאמעג ביו גבָאה סע יוװ ,נפאשאב נוא עכולעמ וד גטכינראפ ,סרעטאטאולּפ

 -גטסיקלָאפ יד עכלעוו ,סעדנוומעג עוורפ נופ גנוקונווראפ עשיכולעמנָא גא ,נטסינוק

 רעטרע עקונווא גוא טווורּפעג כוז גבָאה יוז .םזולאוצָאס גפורעגנָא נבָאה גראטנּוב

 / .געגנולעג טוגנ רעבָא ,טנוּב א וצ םירעיוּפ יד נביוהפוא
 .םעד גבופ געגנאגעגסוורא גנענויז ,רעגלָאפכָאנ סווָארװאל .פ .ה .ד ,נטסירוואל יד

 ָאװוג גקוטסווג גוא גלערוטלוק מעד גבווהפוא צלא גופ רעירפ זומ עמ זא ,קנאדעג

 רעד גופ גנוטוידאב עסיועג א טנקוילעגּפָא םינ טָאה ווָארוואל שטָאכ .קלָאפ .םענופ

 םמאקנסאלק םעד טייקמאוקרעמפוא סוורג נּבעגעגּפָא טָאה גוא טייהיורפ רעשיטילָאּפ

 וד גטלאהעג רע טָאה טקנוּפרעװש נראפ רעבָא ,טאיראטעלָארּפ נשֶוווּפָארויִא םענופ

 ."גטייקכעלנעורעּפ עקידנעקנעד-שיטורקא וד גופ עדנאגאּפָארּפ עשוטסולאיצָאס

 גווורק עטוירב יד טשרעהאב נעיודוא עשיטסוקלָאפ וד נבָאה גרָאי רע770 יוד ניא

 נפלעה ,קלָאּפ םעד נענוד וצ נליוו נטימ נעוועג טּפאכעגמורא ויז געגייז עלא .טנגוו

 ?וווא סָאר נביוהעגנָא ביז טָאה סע ;טייקנסווומוא- נוא סעלאד נופ .גוגסוורא מיא

 -רעל סָאד גפראווקעװא נגעלפ גטנעגילעטנוא רעטרעדנוה ."קלָאפ גוא בנווג, ענעפורעג

 גוגקעװא גוא רעדיילק עשרעטעברא רעדָא עשרעיומ גָאטנָא ,םייה וד נזָאלראַפ ,נענ

 -ףוטלוק א טריפעג גוא ?טעטסָארּפראפ, כיו גבָאה ויז ,קלָאּפ נמימ נבעל פרָאד גוא

 . רעקיוָאד רעד פא טָאה גנושרעהטסבלעז יד .מעברא עשוטסולנאגאּפָארּפ נוא עשירעגערט

 :ייק טקעריד זוא קלָאפ גוא נווּג מענופ .סעפידער עסיורג טימ טרעפטנעעג גנוגעוואב

 .רעבָא .גביוהעגפוא טינ כוו טָאה םוטרעווּפ סַאד .נסקאוועגסיורא טינ גנוגעוואב מוש

 עשיטסילאיצַאס יד םימ טפאשטנאקאב וד ,מוטרעיוּפ גמומ נעגנויצאב עראבלמימוא יד
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 רעד דאצימ סעפידער יד ,טצעלוצ .,עשֶויּפָארייארװעריימ יד טימ רעקירעד ,סעירָאעט

 ,קלָאפ בוא געגנאגעג ווא סָאװ ,טנגוי יד גָאמַעג סיומש א גבָאה גנושרעהטסבלעז

 -*עוװאב א געװעג טנורג גוא גוא קלָאפ גוא גווג סָאד בווא .גגעוו פמאק עוונ גכוז וצ

 . -אב רעד נופ ּפאטע רעקידהעטייװ רעד זיא ,עשירעגערטרוטלוק א ,עכעלדירפ א גנוג

 עוצאוונאתהָא רערענָאוצוילַָאװע ר רעד נופ גנופאשאב יד געװעג גנוגעוו

 | .("טייהיירפ נוא דרע ,) ?אילָאװ וא אולמעזפ

 עּפורג וד כוז טָאה ,רָאו 1878 נוא טמערופעגסיוא נוא רָאו 1876 נוא טםריזינאגהָא

 /גוא גנוגעהאב רעשיטסיקלָאפ רעד נופ רעטנעצ ניא טלעטשעג איולָאװ וא אולמעז,

 ידגאלסור גוא ויטראפ ערענָאיצוילַאװער א נפאש וצ ווּורּפ רעטסנרע נא געװעג ויא



 21 טאיראטעלָאוּפ טענופ עינַאמעגעה רעד ראפ פמאק

 עוצאמיגא רעד נופ לאפברוד רעד .נראטנוב-נטסיקלָאפ נופ ווטראּפ א נעוװועג ווא סָאד

 נבָאה גנוריגער .רעשיראצ רעד דאצימ סעפידער וד נוא נסאמ .עשרעיופ יוד ניא

 לטימ א טרעװרָארעט .געוונשיטסירָארעט ,םעוונ א םא וומראפ עקיזַאד וד נסווטשעג

 רעד בוא קונווונוא כיז גבָאה םעד טימ גנאהנעמאזוצ גוא .פמאק נשיטולָאפ נופ

 עגאהפ רעד ניא נטייהנדוושראפ"גנוניימ טקרעמעגנַא גכוגנוא "איולָאװ ווא אולמעז ,

 יו נעװעג זיא עפורג נווא :םעברא רערענַאוצוילַאװער רעד נופ נדָאטעמ וד גגע

 גנוגעואבינסאמ עשיראטנוב יד גרוזונאגרָא נוא נרוטיגא נופ גרעגנעהנָא נא רעִירפ

 עלא נרורטנעצנַאק טגיילעגרַאפ טָאה עטיווצ יד ,רעטעברא נוא םירעווּפ וד נשיווצ

 -ולֲאֹפ פא וו נפורסוורא לוצ נמומ ,גנוריגער רעד פעלק עשיטסירָארעמ פא סעכווק

 אולמעז, נופ רָאפנעמאזוצ רעשזענַארָאװ נפא זוא רָאו 1870 נוא .סעכָאנאה עשוש

 .גבענעג נעמַאנ א כיו טָאה עפורג עטשרע יד :גנוטלאּפש א נעמוקעגרָאפ ?אולָאװ יא

 נופ גנוזָאלטנורג ריא טיול ,("?לעידערעּפ ונרָאשט ,) "לווטראפרעביא רעצראווש ,

 וד ,"אילָאװ אואנדָאראנ, וומראפ וד .נדרע עלא נופ גנולווטראפרעביא | רענוומע גלא

 רעד נגעק פמאק נשוטסורָארעט נופ געוו נפא נטַארטעגפורא נֹפָא זיא ,עפורג עטייווצ

 כטראהוגצּפָארא עבאגפוא עטסטנעָאנ| סלא בוו ראפ טלעטשעגקעוואה םָאה בוא גנורוגער

 .טכאמ וד נפאכראפ ברוד םווראצ םעד

 -אוצַאס םוצ זא ,טנוומעג נבָאה פסול עלא יוו טקנוּפ .סעצלָאװַאדָאראנ יוד

 ןוא םזולאוצַאס םוצ ניוגוצרעבירא יידעק ןעדניימעג רעד כרוד נעמוק נעמ נָאק םוול

 "ףיצודָארּפ עלא נבעגרעביא טעװ עכלעװ ,"שינערעקרעבוא עשימָאנַאקע, נא קיטוונ

 עקידרעורפ וד נופ דיושרעטנוא נוא רָאנ .טנעה יד ניא עקידנטעברא ייד נעלטימ

 -ווא בווא זא נטלאהעג ווז נבָאה ."סעצלעידערעּפָאנרַאשט ,/ נוא ?סעצלָאװעלמעז;מ

 דנאלסור .ראפ כָאנ ןוא ,שינערעקרעביא רעשימַָאנָאקע אזא ווערע ניוש טיוטש  עּפָאר

 ימסּבלעו יד נפראוווצפָארא יידעק ,שונערעק רעביא עשיטולָאּמו א ליווורעד קוטוונ

 סי ו | .גנושרעה
 רעכלעוו ,רעיופ א נעזעג רעטעברא םעניא נבָאה נטסיקלָאֿפ ערענָאיצוילָאװער וד

 -עגרעביא נא זוולב ,רעיוּפ א ,ץכַאס רעד גופ גסירעגּפָא קילייװמווצ זיולב כיז טָאה

 רעמעברא וד נשווצ טעברא יוד קודנריפ ,רעבָא .גוצנָא נשיטָאטש א נוא םמענענַאט

 רעמ טָאה עדנאגאּפָארּפ עשיטסולאוצַאס וד זא ,טגווצרעביא נטסיקלָאפ וד כוז נבַאה

 סיורא נעמוק עוויוװס רעקיזָאד רעד נופ זא ,רעטעברא יד גשיווצ דָארג גלָאּפרעד

 ווא עוצאמונא ראפ נדַאב רעטסעב רעד זא נוא נטמסולאוצַאס נוא .נרַענַאוצוולַאװער

 רע זוא ,ראטנוב א נעוועג כַאנ זוא רע נעוװ ,וָאנאכעלּפ .רעטעברא וד נשיווצ כווא

 ןא ,גנונעפַאה רעד טימ איאקסנעמאק עצינאטס רעשיקאזאק רעד נוא נרָאּפעגקעוװא

 -;שמאנופ .םעוונ א נוא נסקאווסווא נלעװ ,רָאֿפ טרָאד נעמוק סָאװ ,נעורמוא וד

 טנוב רַעשרעיוּפ רעד זא ,נענעקרענא טוומעג טָאה רע .שנוב נשינוזאר רעדָא נשיוו
 -לּפשעצ טלדנאהעג גבָאה םירעווּפ יד וזא ,רענעגנולעג גווק טויג געװעג זוא |

 םווצ ?סוב א םמימ נעוװו רעבָא .וו .א .א טווקוטפאהדנאמש רעקימיינ רעד נָא ,טרעמ =

 ?לאפ יוד גופ רעטמעברא יד נשוווצ נקוורמטש געמוקעגהָאפ גענייז רעמעּפש

 "םנוב , גקיוָאד םעד נוא ווָאנאכעלפ טָאה ,גרוברעמעפ גוא לאנאק ינדָאװבָא פא נקיר

 א יא ,טיוקנטלאהעגסווא וא  ,עקודנפמעק וד גשוווצ טיוקשיראדולָאס וא בנענופעג

 .םמאק רעד טייג סע סָאװראפ ,םייקידנאטשראפ וא ,טייקינוומסגוואב עפוטש עכיוה

 יעמ םעד סעכווק לווט גסוורג א בבענעגּפָא נבָאה עכלעוו ,סעצלָאװַאדַאראנ יד
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 ."אגֹרָא פָאסלָאקֿפָאס נבָאה ,ראצ עד ננעק .ה .ד ,נלארטנעצ םעד טאהפיב ,רָאר

 ווז נעוװ רעבַא .רַאו 1881 טראמ נ0-1 םעד ראצ םמענופ גנודרַאמרעד יד טריזינ

 א נוא נבילבעג .אילַאו איאנדַאראנ, וד ווא ,ליצ גקיזָאד םעד טכוורגרעד נבָאה

 טָאה דנאטשפוא רעלאנַאוצאנלא נויק דעּבַא ,נרַאװעג טעגראהרעד זֹוא ראצ רעד .קעה

 יז רעבָא ,טאלק נקראטש א נעמוקאב טַאה גנושרעהטסבלעז וד ןנעמוקאב טינ ביז

 נשיטילָאּפ} נופ געװ רעד .םורגנָא נוא רעבורא זוא נוא כוז וצ נעמוקעג ביג ןוא

 -אב םונ כוז טָאה מידוכעי-נדלעה נופ נעגנוטערטסיורא כרוד ,רָארעמ כרוד פמאק

 :- - .טקישכער

 -קע עוצאזונאגרַא עקיזָאד יד טָאה ,"לעירערעמ ונרָאשמ, םעד כעווש זיא סָאװ

 / -גאגאּפָארּפ עשיטסילאוצָאס וד לוי ,נלאפעצ ביז זיא נואי רָאפ8 עכעלטע טריטסיז

 טעברא עכיודילַאפרעד יוד נוא ,נעגנולעג טינ ,רעורפ יװ טקנוּפ ,זיא פרָאד ניא עד

 גוא .נעגננטערטסוורא ץשיטילָאּפ נופ געוו נפא נסיומשעג טָאה רעטעברא יד טימ

 -עלּפ .װ .ג טימ ,"לעידערעּפ ינרָאשט , גופ רעריפנָא וד נופ לייט א טָאה רָאו 8

 -עג בוז גנוא נעגנוושנָא עשיטסיקלָאּפ יד וצ פָאס א טכאמעג ,שָארעב נווָאנאכ

 -נסאלק סטאוראטעלָארּפ םענופ טייקידנעטשבלעז יד נענעקרענא גופ געוו גפא טלעטש

 ."טעברא רעד נופ גנווורפאבמ עפורג וד קודנדנורג ,פמאק

 -רעטנוא געגווז רעמ צלא ,סאלק-רעטעברא רעד נסקַאװעג וויא סע רעמטייוו סָאװ

 .נעגנּוושנָא עשוטסיקלָאפ וד נופ סעדווסעי וד גרָאװעג טעשמָאטעג

 - געגנורדעגנוורא קראטש ראג זוב םזילאטיּפאק רעד זיא נרָאי רעי90 יד ניא

 . *ווּפ מענופ גנורעדילגעצ וד טרעכוגראפ ,עדנוימעג יד טלקאוועצ םמָאה ,פרָאד נוא

 "רעטעברא יד ;סָאגעצ כוז טָאה עילאווכ רעטיירב א נוא .סעּפורגנסאלק פא םוטרע

 לויט א  .מֹזוקְלָאפ רעד כיוא גרַאװעג טנוולעצ ןוא טימרעד נעמאזוצ .גנו געוואב

 נעור וד ניא רעבירא זיא נוא עיציזָאּפ עקידרעירפ יד טזָאלראפ טָאה נטסיקלָאפ

 ,סעצלָאװַאדָאראנ יד נופ רעקירעד ,לוומ רעטייווצ א .עיטארקָאכעדלאוצַאס רעד גופ

 םעד טנורנרעדָאפ נפא נוא מזולאיצָאס םעד טרָא :שייווצ גפא טלעטשעג טָאה סָאװ

 -ןולָאװער יוד נופ זיא נוא רָארעמ מענוא טשיוטנא כי טָאה ,פמאק נשימולָאּמ

 ביז קודנעלדנאווהאפ ,םזומרָאפער גזאושורוּב מוצ רעבירא נדָאטעמ-פמאק ערענַאוצ

 ,םעלדנע .נטסיקלָאפ"נלארעביֿפ גוא רעדָא ,נלארעביל עזאושורוב גוא טקעריד רעדָא

 טומ עטוש עשיטסוקלָאפ וד נצופוצ טוװרּפעג כיז טָאה נטסיקסָאפ לוומ רעמירד א

 .נענעמונאב ןייוליוט ויולּב רעדָא םענענאטשראפ םכעלש ,בכעלריטאנ ,םזיסקראמ

 "עד ,צנעגולעמנ וא נטכיש עמיורב יד .ֿפעוװ ,גרָאי נעוועג נעניוז נרָאי רעד90 יד

 יקראמ רעד נשיװצ לאװסווא נא ראפ נענאטשעג נעניוז ,טנגוי עקידנרידוטש רעקיר

 -ם'ורא נעגנוגנודאב עקיזָאד יד נוא .עיגָאלָאעדיא רעשיטסיקלָאפ רעדָא רעשוטסיס

 ,נבירשעג טָאה נינעל יוװ ,טייטאב טָאה טזיסקראמ נראפ םווקלָאפ םעד נגעק נטערט

 -עש נוא געיודיא עקידלסעבעלאב עלא טומ נסיורעצ קיטלוגדנע נוא שירָאגעטאק,

 ,:זווורעד טָאה ,נטסיקלָאפ יד נגעק נטָארטעגסוורא זיא רע געװ ,נינעל ."םעי רַא

 .קֹורוִצ .נּפעלש יז זא ,רענַאיצקאער נענייז טציא נעגנוטערטסי ןרא ערעייז זא

 ,וַאקאשזווי ,יקסווָאלייכומ -- ,"םזיקלָאפ לארעביפ, טנופ רעביירש-טּפיוה 'וד

 נפאשעג ווא םוולאטופאק רעשיסור רעד זא ,טפיוהאב נבָאה --- ,,װ .וו ,גָא---נ

 ,סעכיוק-ריצודָארּפ יד טרעטשעצ ֹודנוא אב מוולאטיּפאק רעד זא ,םעלטסנוק גרָאװעג

 ?מוולאטיּפאק נופ נעוועטאר דנאלסור ביז טֶשֹו עשז יוזאיוו .זווב רָאנ טגנערב
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 -ץג טָאה ,װָאקאשזוו ,טריקוטורק נינעל נעמעוו ,נטסיקלָאֿפ עלארעבול יוד נופ רענווא

 עדנימעג עקידנטלאוראפטסבלעז נוא עטרעלקעגפוא עכעלגעמראפ א..,  :נבורש

 רעקידרעטניװ ראפ נדָאװאז ננא נמאטשראוו עסוורג עניוזא .נפאש טנַאקעג טלָאװ

 נוולא וז פראד וצרעד ..נטסולאטיפאק 'ד נופ גנולטימראפ רעד נָא כווא טסעברא

 זיא נעלטומ נרעבַארעד נופ .נעלטומ צלא ראפ רעורפ ,נשינעטנעק נוא גנעלטומ גבָאה

 נבָאה טנוורפקלָאפ וד סָאװראפ םָא .גנודלוב נופ םווקכעלגעמ וד כיוא קיגנעהּפַא

 -ַאצ נגעוו ,גנונעדרַאנווא-דרע נגעו גארפ וד גנוטוודאב אזא נבעגעגוצ קודנעמש

 .(1804 רַָאו ,12 רעמונ ,/ָאװטסטאנָאב עוָאקסורא) ."וו .א .א עדנערא ,נעגנול
 ,נענאטשראפ טונ נבָאה ,לאלכוב גטסיקלָאפ יד כווא וװ ,נטסוקלָאפ עלאהעביל וד

 ענעו טומ כוולגראפ נוא םוורָאפ טירש רעקוזיר א נעוועג זוא טזולאטיּפאק רעד זא

 .בוא בנעוװעג קראטש ווזא נעניוז עכלעוו ,נשינעטלעהראפ עשיו רעמיטנגוובוול=בלאה

 נענעקרענא ווז סָאװ ,סונימ א ראפ נטסיסקראמ וד טנכעראפ נּבָאה ייז .טיוצ רענעי

 גנונעקרענא עקיזָאד וד נטלאהעג נבָאה נוא ,מזולאטיּפאק מענופ טיוקוװוסערגַארּפ יד

 וד זא ,נענאטשראפ טונ נבָאה ווז ..טזוולאטופאק םענופ ?גנוקוטכעראב , א ראפ

 קודנעלקוװמנא ,זא ,נעזעג נבָאה ייז ליווו ,רעטיוװ ,רעפיט טקוקעג גבָאה נטסיסקראמ

 זָארפ עד -- גערבאק גווו ומרעד נעמאווצ מזילאטיפאק רעד טריוּבעג ,כיז

 | | | / .טאיראמעל

 ;:טסוקלָאפ וד נופ רעלעפ רעמוווצ רעד כווא טיוטש טימרעד גנודניבראפ נוא

 וד כוז טלאפעצ םזולאטופאק םענופ גנולקיווטנא רעד טומ זא ,נעזעג טונ נבָאה ייז

 גענאטשראפ טינ ,פמאקנסאלק םעד נעזעג טונ נבָאה ווו ,נסאלק עיוג פא טפאשלעזעג

 טליוטאב ייז נבָאה ראפרעד .סאלק גרעדנוזאב סלא טאוראטעלָארּפ םענופ עילָאר יד

 נפ ."רעכעה, טלעטשעג וו נבָאה ,צנעגולעטנוא וד נטפאשנגווא עלעוצעּפס טימ

 רעד נופ טפארק בוירט עטסקיטכוװ וד ןזיא וז זא ,נטלאהעג נבָאה ,נסאלק עלא

 , 6 } יי יי .עטכושעג
 "ףנוורפקלָאפ, יוד נענווז סנווזא סָאװ, רושָארב רעד ניא קידנביילקרעדנאנאפ

 עשימערָאעמ יוד ??:טארקַאמעדלאיצָאס יד נגעק עמָאכלוט נטלאה ווז יוזאיוו נוא

 יד טריקיטירק נפווא נטספהאש נפא נונעל טָאה ,נטסוקלָאפ וד גופ נעגנווושנַא

 נטסוקלָאפ וד נופ גבוולג םעד טארפיב גנעגנּווושנָא עשיטסיקלָאֿפ םעטסוס עצנאג
 -ראורטאפ יד זא ,נוווואב טָאה נוא ,גנולקווטנא "רעקיטראנגיוא  םחנאלסור גוא
 יטשער עשירעמיטנגויבול יוװ רעמ טםינ נענווז נבעל-קלָאפ םענופ "סעדויוסעו , עלאמ
 סָאד זא ,נעועג טינ נבַאה נטסיקלַאפ יד .טרעטשעצ םזולאטוּפאק רעד עכלעוו ,כעל
 יז ,עיזאושזרוב א נוא טאוראטעלַארּפ נשיפרָאד א פא טרעדילגעצ טרעוו מוטרעווּפ
 -שימיריצודָארּפ יד נופ טלויטעגנּפָא טרעוו רעריצודָארּפ רעד יוז ,נעזעג טוג נבָאה
 .גנוקירדרעטנוא-נסאפק 'ד ,עיצאטאולפסקע יד טרומשראפ ווז נבָאה מוראיוזא .געל
 עשיראטסוק יד עירטסודניא רעשיטסילאטיּפאק רעד נגעקטנא גלעטש נטסיקלָאפ יד
 יוק ענוולק יד זיאנעמונעג בָאט בוא זא ,פורעד גבגווא וד גבאמראפ נוא עיצקודָארּפ
 | .עיצקודָארּפ עשיטסילאטוּפאק מעטסיס עשומווח א עורטסודנוא עשווראטס

 -ערק רעקיליב ,:לעמרא ,קנאב נשרעיופ מענופ גנוריזינאגרָאער ,עוצאזינָאלָאק
 נבָאה נטסוקלָאפ עלאהעביל וד סָאװ ,נעלשימסָאמ וד געוועג נענווז סָאד טָא -- טוד
 טייקכעלקריװ רעד גיא .טפאשטריוו עשרעיופ יד נעוועטאר וצ יודעק ,טגוולעגרָאֿפ
 ְםוז טָאה קנעב נוא נטידערק יד טומ ;נעלטימסָאמ עזאושורוב נעװעג סָאד גענייו

: 
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 -נוא רעדַא נבָאה רעדיו נלעטרא וד נוא ,טייהרעדנומ עקיטשינ א נצונאב טנָאקעג

 -ענרעטנוא עשיפוגעלאב נוא נרַאװעג טלדנאוראפ נענויז יווז רטדָא טצאלפעג נצנאג

 ' , | | .נעגנומ

 ץמיירב יד נעוו ,נרָאי יד נופ .ח .ד ,נרָאי רע-00 וד נופ גטסיקלָאֿפ עלארעּביל וד
 וד .נופ נטָארטעגּפָא נענויז ,טלעוו רעוורפ רעד פא סוורא זוא גנוגעוואב-רעטעברא

 טגערפ6 .נרָאו רעי0 הוד נוא נטסיקלָאּפ ערענָאיצוילָאװער יד נופ סעיציזָאּפ

 קיטסירעטקאראכ 'וד טעדנורגאב זוא עשז סָאװ פא --- ,נונעל טבוורש --- .,כוז
 -עד עקאט ?אושורוב רענוולק סלא ,(.דע ר .טסיקלַאפ מענרעדַאמ מענופ) .עגיוו
 עוצקודָארּפ רענוילק רעד נשיװצ גנודנובראפ יד טינ  טייטשראפ רע סָאװ ,פור

 .(גָא טלאפ ! רע גכלעוו פא) לאטופאק- סיורג םעד נוא (טריזילאעדיא רע עכלעוו)
 נכלעוװ ,רעריצודַארּפ רענילק רעד יוזאוו ,טונ םעז רע סָאװ ,פורעד עקאט

 רענוילק א טייקכעלקריוו רעד ניא טרעוו ,רעיוּפ רעד ,נעמוקאב ביל 'יוזא טָאה רע

 ,קרעוו ,"מווטנאמָאר גשומָאנָאקע טענופ קוטסורעטקאראכ רעד וצ ,)} ?אושזרֹוּב

 וי ר = טי | .(80 .ז 11 ב

 דורק רעד נופ פראש כיז ןמרוושרעטנוא גענינעל אב םזיקלָאפ םענופ קוטירק יד

 נופ ביוא נוא ,(61 נוא 17 נעגנוקרעמאב יד עז) נטסיסקראמ עלאגעל וד אב קֹוט
 "עלרעגריבניילק יד טריקיטירק נבָאה נטסוסקראמ עלאגעל יוד .קוטורק סװַאנאכעלּפ

 טקנופדנאטש םמענופ ,טקנופדנאטש נזאושזורוב נופ מזיקלַאפ םענופ סעיציזָאּפ עכ

 נעװ ,רעדיוו ,ווָאנאכעלּפ .גנופקיוװטנא רעשיטסולאטיפאק רעד נופ רעקודייטראפ נופ

  ,געגננוושנָא עשיּפָאטוא רענַאוצקאער ערעווז ראפ נטסיקלַאפ יד טריקיטירק טָאה רע

 ,קירוצ פא דנאלסור נופ גנולקיוומנא עכעלטפאשטריוו יד נעוװערעקסיוא נלעװ נראפ

 ;גנוגעוואב רעבעלרעגריבניילק רעקיזָאד רעד נופ טיוז עטיווצ יד טקרעמאמ טינ טָאֹה

 נװז נוא מוטרעווּפ מענופ נסערעטניא עשיטארקָאמעד וד נעלגיּפשוצּפָא גנובערמש יד

 .םוטננווביול כױלטשער יד נגעק נוא "סרעצוזאב-דרע עטריגעלײווירּפ, יד נגעק םמאק

 טדערעג םו קמא רעלופ טימ טָאה עגארפ רעד נופ ,רעדיוו ,גנולעמש עשנינעל וד

 רעד גוא טומרעיופ נטימ טאיראטעלָארּפ םעד נשוווצ דנוב א נופ יידיא רעד גגעוו

 .גנורופנַא סמאידאטעלַארּפ עד רעטנוא עיצוולָאווער רעשיטארקַאמערד זאושזרוב

 עדווב נצנאגניא נבעג טינ נָאק עבאגסווא רעקידנעבסקעז רעד נופ עוצקאדער יד

 -וא רעייז בילוצ ווס ,טרָא גוא לגנאמ בולוצ ויס רושָארב סנינעל נופ .גטפעו

 בכעלטורפוצ קינייוו 'זוא עבלעוו ,נטסיקלָאֿפ יד נגעק קימעלַאּפ םימ טייקנדַאלעגרעב

 ֹוד נופ רוטארעטיל רעשיטסוקלָאפ רעד טומ טנאקאב טונ זוא סָאװ ,רעזעל א ראפ

 נעגנגיושנָא עשימַאנַאקע עשיטסיקלָאפ וד נופ זולאנא נא ווא מעד צוכא .נרָאו 0

 שרעוװ סָאװ ,דנאלסור נוא םוולאמוּפאק םענופ גנולקיווטנא וד , בוב םענוא נאראפ

 רעד נופ טפעה עטשרע סָאד .דנאב גקיזָאד מעד גוא נבעגעג םרָאפ רעטצריקעג א נוא

 יקראמ מענופ סעדווסעו עשיפַאטָאלופ וד גנשוו כוז טדער סע נכלעװ בוא ,רושַארב

 עכעלטפאשלעזעג יד נייטשראפ נשיטסילאירעטאמא-שירָאטסיה םעד בנגעװ בוא םמזיס

 ' .עבאגמיוא רעקיזָאד רעד נופ דנאב נמסקעז םענוא נבעגעג טרעוו - ,גנולקיווטנא

 -וצָאט וד טימ קימעלַאּפ רעד נֹוא נבָאה נרַאו ר9-90 וד ;ופ נמסיקלַאפ וד ?

 יד נופ בלאעדיא, וד נופ פא כוס נגַאז רויז זא ,ייז נלרָאװעגרַאפ נמארקַאמעדלא

 -לעוו ,מזוקלָאפ גרענָאיצוילָאװער נטלא םענופ סעוצידארט יד נופ .ח .ד ," סרוזמַאּפ

 -וגא רעד נוא .עיזאושזרוב רעד נגעק גוא מזוראצ מעד ננעק נּפמעק נפורעג טָאה רעכ

=== 
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 925 טאיואטעלָארּפ מענופ עינָאמעגעה רעד דאט פמאק

 געועג גטסיקלָאפ וד גבָאה גדַאב ינשימָאנָאקע .גפא גטארקָאמעדלאוצָאס וד נופ עוצאט
 נופ רעטפָא קידנטלאה) גנושרעהטסבלעו רעד נגַעק פמאק גשוטילָאפ נופ גָאומָא גא

 יאשּפָאוד גוא (םזוסקראמ םענופ רעקירדסיוא עטכע יוד ראפ "נטסימָאנָאקע  וד צלא

 -ערגָארפט סלא ,מוולאטופאק םעד גבעגעג גּבָאה גנטאהקַאמעדלאוצַאס וד סָאװ ,גנוצ

 ווו גבָאה ,כעלטשער עשירעמוטנגיוביול וד טומ וולגראפ נוא גנוניושרעד עוווס

 .טוולאטיּפאק םענופ גנוקורווטראפ א וװ ,טצאשעגּפָא קיטכור טונ

 טָאה סע עכלעוו ,גצעועגררע וד -- גלובדנאל עשינַאטסדאלג +
 -ךגאל הוד .גָאטסדאלג רעטסיגומזרעימערּפ רעלארעבול רעשולגנע רעד טרופעגכרוד

 -פ טקא'דרע רעד ,לשָאמעל ,דנאקרוא נוא סעמרָאפער-דרע 'וד טרוראב גבָאה גליב

 ווו בווא ,לאפ גוא טכילפ וד רעצוואבשוג וד פא טגיולעגפורא טָאה 1870 רָאו םענ

 -סטווא וד ראפ סרעטאדנערא וד נעניולאב וצ ,עדנערא וד נימרעט נראפ רעבוא גסוור

 .טלָאצעגּפָא טוג בָאנ בוו גבָאה ווו רעבָא ,טכאמעג נבָאה ענעי סָאװ ,נעגנורעסעג

 -סווא טייקכעלנעמ עסוװעג א סרעטאהנערא וד נבעגעג טָאה צעועג רעקובלעז רעד

 -עג טינ גבָאה נלובדנאל עשינַאטסדאלג וד .ףעצוזאבטוג וד אב גדרע ערעיוז נפיוקוצ

 פא געװעג טנכערעגסיוא געגווו גוא דנאלרוא נוא מעלבָארּפ ערארגא וד טווול

 .גנונגעטהאב רערענָאוצוילַאװער רעד אב נדָאב םעד סעװָאדעג ברוד גסוורפוורא

 רעד רופעגנווא טָאה גנוריכאוטס עשוקראמסוב הוד = 11
 נופ םענווא טלא ,1880--1884--1888 נרָאו וד נוא קראמסיּב רעלצנאק רעשישטייד

 מעד גשוװצ םזולאיצַאס מענופ גנוטיורפשראפ רעד גגעק םמאק גופ נעלטימסָאמ ור

 םאוראטעלָארּפ נטכוש עלא טפאכעגמורא םינ טָאה גנורוכארטס וד ,טאוראמעלַארּפ

 עקיוָאד יד טוול זֹוא גנורוכארטס רעד ראפ טסאל"צנאנופ לווט רעטסערג רעד נוא

 | | יעפוג רעטעברא וד פא גנלאפעג נצעועג

 -גראיָאב מענופ .רעווטשרַאֿפ נופ געגנולמאזראפ -- גרָאבָאס עקסמעז *

 נפןרפיונוצ טגעלפ ראצ רעװקסַאמ רעד סָאװ ,םוטרעכווס לווט א גוא מוטלדא ,מוט

 ץמָאכלומ גופנגארפ וד גוא םינַאונוא עשיטילָאּפ עטסקיטכוװ וד געלדנאהאב ןצ פא

 עסיורג טומ טרעדנוחרָאו 491 גטומ םענופ געוועג קיטעטמ געגווז רויז .געלָאש| נוא

 מרעדנוהרָאו 2518 טפלעה רעטיוװצ רעד ניא .רָאו 180 נופ כעשעט גוא סעקָאסּפאה

 -גאטפאשרעיוטשרָאפ א גפורפיונוצ בגעװ עגארפ .יד גביוהעגפוא רעדיװ כוז טָאה

 .רָאבָאס יקסמעו נץמָאנ גשירָאטסיה םעד געמונעג טָאה עמ גכלעוו ראפ ,טלאטש

 גומ א נעגאטשראפ רָאבַאס יקסמעז נעמָאנ גרעטנוא נלארעבול וד גבָאה ייברעד
 -רעװ וד טצונאב גבָאה רעדיווי סעצלָאװָאדָאראנ יד .טנעמאלראפ ?מענעטינשעגמורא,
 -שאוראפ-גנודנורג רעקוטכעמלופ א נופ גנוטוידאכ רעד נוא רָאבָאס יקסמעז רעט

 | יי * | | .גנול
 ףָאו 1877 ניא גרָאװעג נבירשעגנָא זוא ?ןוורב טקראמ, רעטסנוואב רעד !*

 רעד טעמדיוועג זוא רוורב רעד .יקסיּפאז עונעװטמסעשטעטָא; גופ רעטקאדער םוצ
 -גנולקיווטנא גנשוטסולאטיפאק מער נווגכרור ךגאלסור פראד וצ ,םעד גגעוו עגארפ
 קודנרוומסיוא ,םוולאוצָאס םמוצ טקעריד גייגרעבירא :ענַָאק טעװ סע רעדָא געװ
 .{ 4 3 0 } : | ,מוולאטויּפאק מעד

 -- ,,לאטוּפאקמ גֹופ עבאגסווא רעשישטיוד רעטיוװצ רעד וצ טרָאװכָאנ םענוא;
 גסיורג נסיוועג א גגעו בוא ריור --- ,סקראמ ווורב גקיזָאד םעד נוא טבוורש
 טימ (.דע ר .ניקסוועשינרעשטפ טסייה סָאװ) רעקיטירק נוא גנשנרעלעג נשיוסור



 א "2 20 א. רמ"א אלא ,, סי

 נעגנוקרעמאּג

 "ווו נוא םָאה רעטנרעלעג רעקיוָאד רעד .טנידראפ רע עכלעוו ,גנוטכא רעסוורג רעד
 -עק ,דנאלסור ראד יצ -- ,עגארפ ֹוד טשרָאפעגסיוא געלקיטרא עקידהיווקרעמ ץנ

 וד גטכונראפ נופ גבווהנָא ,גנונעדרָא רעשיטסולאטופאק רעד ןצ גניוגרעבורא ייד

 ,רעדָא ,נטסומָאנָאכע עלארעביל 'ד  נגגָאלשרעה בוו גליװ סָאד יוװ ,עדנוומעג-דרע

 -פוא ,גנונעדרָא רעקיזָאד רעד גופ גדוול עלא קירנעווגכרור טיג ,גָאק סע ,טרעקראפ

 -טיה ענעגויא ערוא נופ גנולקוװמגא רעד ברוד עריא נטכורפ עלא כוו ראפ נעמענ

 ./גנוזיול רעטצעל רעד גופ גיז םענוא סוורא ביז טגָאז רע .נבאגֹנָא עשירָאט

 :רעטייוו סקראמ טביורש ,ניקסוועשינרעשט גנוטכא עקירעהעג וד קודנבעגּפָא ,נוא

 עג ווא סע גכלעוו טימ ,געו גקיבלעז מעד טימ גניוג רעטייװ טעװ דנאלסור ביוא,

 ,(.ד ע ר .גנולקיוומנא רעשיטסילאטמופאק נופ גע נמומ .ה .ד) רָאו 1801 גופ נעגנאג

 לָאמא טָאה עטכושעג ֹור עבלעוו ,טווהנגעלעג עטסנעש עמאס וד גנרילראפ סע טעװ

 ."גנונעדרָא רעשוטסולאטופאק רעד נופ סעיטעפירעפ 'עלא גדוומוצסווא ,קלָאפ א נבצגעג

 גכָאה גנולקווװטנא רעכעלטפאשטריוו רעקידרעטיוװ סדנאלסור נגעו עגארפ רעד

 -רָאֿפ מםענוא בווא ,נעלקיטרא גוא וורב ייר א כָאנ טעמדיועג סלעגנע נוא סקראמ

 1882 גוא "טסעפינאמ נשוטסינומָאק, םענופ עבאגסווא רעשיסור רעד וצ טרָאװ

 יױמָאק גכעלטפאשנסיוו מענופ רעגוילטנורג יד כוז נבָאה נטעברא עלא וד נוא .רַאו

 |דָעצ טינ טעװ עדנוומעג עשיסור וד בווא זא ,טסיוג םעד ניא טגָאזעגסיורא םזונ

 -עצ קראמטש הזו טרעװו טיוצ רעקיטצוא רעד גוא גוא -- רעטויווװ נרעוװו טרעטש

 ביוא ,טדערעג שרעדנא .םזינומָאק ןצ לפערט א נרעװ נענָאק יו טעוו -- טרעטש

 גופ עזאב רעד פא סע טעװ !געװ גשוטסילאטיפאק גטימ קעװא םינ טעוו דנאלסור

 געגנוגנוראב עקידנעװטיונ סלא .םזינומָאק םוצ גיוגרעבורא נענָאק עדנוומעג רעד

 סָאד גוא וועריומ נפא עיצוילַאװער עשיטסולאוצַָאס א נטלאהעג ווז גבָאה וצרעד
 סקראמ גבָאה טרָא גפא כיילג רעבָא .דנאלסור ניא גנושרעהטסּבלעז 'ד ;פראווּפָארא

 גוא טורט עסוורג טכאמעג .נווש טָאה רדנאלסור וא ,נבעגעגוצ סלעגנע נוא

 .םוילאמיּפאק נופ םייז רעד

 וא ,טינ טעו רע זא ,גענָא-- ןצ גבורשעג סלעגנע טָאה רָאו 1892 נוא .נוא

 ?גוא ראפ רָאפ טמוק עכלעוו ,עיצוילָאװער רעלעירטסודניא רעד גופ נטאטלוזער , יד

 סָאװ ;נופרעד גדיושרעטנוא סָאװ סעּפע נוא בוו גלָאז ,דנאלסור נוא גגיוא עַרעוד

 ".עקירעמא נוא ,דנאלשטיור ,דנאלגמע גוא נעזעג גבָאה רעדָא געעז רימ

 וא ,גו מער ביא וירב סקראמ גשטייטסיוא טוװרּפעג ביז גבָאה נטסיקלָאפ יד

 -ונרעשט נופ גבווהעגנַא ,נטסוקלָאפ יד גופ טקנוּפדנאטש נראפ סיורא כוז טגָאז רע

 ער מוצ ווירּב סקראמ פא טרילוקעּפס גטסיקלַאפ 'ד גבָאה סרעדנוזאב .גיקסוועש

 ןןורב גקיזָאד מעד פא ּפֶא רעבירעד כוו טלעטש נוגעל .'.ּפאז .טָא, וד נופ רעטקאד

 םינ נבָאה נטסיקלָאפ יד .גטסוקלָאפ וד נופ נװּורּפ עקיוָאד יד .טריקסאמעד גוא

 -םעלגעמ רעד נגעוו טדערעג גבָאה ענעי .גנעקגארעג סעסלעגנע גוא סקראמ גענאטשראפ |

 א טימ רעדנעל ענענאטשעגּפָא גופ גנולקיװטנא רעשיטסולאמיפאק-טינ א גופ טייק

 -וראטעלָארּפ יד טגוו סע בוא ,יונט םעד אב רָאנ גנונעדרָא רעשיטסולאטיּפאקראפ

 םעד .רעדנעל עשיטסולאטיפאק עטסערג ור גיא עיצוילָאװער עשוטסולאוצָאס ,עש

 גנולקיווטנא רעשיטסילאטיפאק-טינ א גופ טייקכעלגעמ רער פא טקנוּפדנאטש נקיזָאד

 גפא גוא גרעו טצֹוטשעג גלַאז ווז זא ,ווינמ םאב ,רעדנעל ענענאטשעגּפָא ור גופ

 רֶעַמ יד גיא ץיצוילָאװער רעשיטסילאיצָאס א םימ גרשװ גדנובראפ גפיוא נטסגנע



 31 ץאיראטעלָאיּפ םענופ עינָאמעגעה רעד ראפ פמאק

 בוא עו) נונעל טפיטראפ גנא טלקיומנא רעטעּפש טָאה ,רעדנעל ענעטורשעגרָאפ
 : .(גרעטנומָאק גופ םארגָארּפ יד

 גמ ענוא זוא 'טעברא רעד נופ גנוירפאב, עפורוג וד 13
 -לאוצָאס רעד נופ נרעגיילטנורג יד ,סעיצאזונאגרָא עשוטאהקָאמעדלאוצַאס עטשרע יד

 רעד נוא רָאו 1888* ניא טעדליבעגסיוא ביז טָאה סָאו ,דנאלסור נוא עיטארקַאמעד

 .ג ז-- דנאלסווא נווק טרירגומע גבָאה סָאװ ,/סעצלעדערעּפָאגרָאשט וד נופ צייוװש

 רעטצעל רעד) וָאטאנגוא .וװ ננא שטווד ,? ,שטילוסאז .וו ,דָארלעפקא .ּפ ,ווָאנאכעלפ

 .(נברָאטשעג גכוגנוא זוא

 "טעברא רעד נופ גנווורפאב  עפורג יד טָאה טייקיטעט רעשוטערָאעט רוא נוא

 וד נופ םווקלָאפ נרענָאיצוילָאװער םעד נופ קוטקאהפ יד נוא עירָאעט יד טרוקומורק

 "ָאעט םעד טגיולעגקעװא נטעברא טווָאנאכעלּפמ טימ טָאה נוא 1880--1870 נרָאי

 רעד ראפ נוא ץיטאהקָאמעדלאיצַאס רעקידנעמוקפוא רעד ראפ טנעכאהנופ נשיטער

 רָאו 2061884 נוא טָאה ָאנאכַעלּפ רעבלעז רעד .דנאלסור נוא .גנונעוואב-רעטעברא

 םָאג זוא סע נכלעוו פא ,םארגָארּש רעד נופ טקעוָארּפ נמשרע .טעד טלעטשע גפוונוצ

 נופ עילָאר יד נצאשרעביא סָאד) מזיקלָאּפ כעלטשער יד נופ לּפמעטש רעד בנגעלעג

 יודָארפ) וורענאולאסאל נוא (.װ .א .א רָארעמ נענעקרענא סָאד ,צנעגופעטנוא רעד

 נא  םאהגָארּפ רעד נופ טקעיַאוּפ רעטיווצ רעד .(נטפאשלעזעג רעטעּברא עשיריצ

 -סיוארעמ געוועג זוא ,טלעטשעגפיונוצ וָאנאכעלפ טָאה םוא כיוא סָאװ ,רָאי 7

 ,גנורערַאפ יד טלעטשעגסיורא טָאה נוא גנוטכיר רעשיטסוסקראמ רעד נוא נטלאהעג

 ניא רעטעּפש יוס ,נאד ייס רעבָא .טכאמ יד גהעבָארעד לָאז טאוראטעלָארּפ רעד זא

 אב סרעדנוזאב ,עפורג רעקיזָאד רעד נופ נעגננוושנָא וד נוא זיא נרָאי רע 00 יד

 סָאװ ,םוינוטרָאּפָא גופ נטנעמעלע נעוועג ,נרָארלעסקא אב טּפיוהרעד נוא ,גווָאנאבעלט

 .םוווועשנעמ גניא נסקַאוװעגרעבורא כָאנרעד גענייז

 -ףאפ נפינקוצנָא ןורּפ א טכאמעג עפורג וד טָאה טורט עטשרע יוד נופ נווש

 קיניוװ םאהעג םָאה טייקיטעט עלענַאוצאוונאגרָא ריא רעבָא ,דנאלסור טימ נעגנודנוב

 ,"םוולאיצָאס מענרעדָאמ נופ קעטַאולבוב א גבעגעגסוורא טָאה עפורג יד .גלָאפרעד

 ,"טסעפינאמ רעשיטסינומָאק;) גטעברא סעסלעגנע נוא סקראמ בוורא נענייז סע גוװ

 נוא םזולאוצַאס רעד, נטעברא סװַאנאכעלּפ בווא נוא (.א .א "כאברעוופ גיוודוופ,,

 .א .א "נטיוהנדוושראפ-גנונוומ ערעזדנואפ ,"פמאק רעשוטסיקלָאפ רעד

 -ראפ :שוטארקַאמעדלאוצַאס נשוסור  םעד טעדנירגעג עּפורג וד טָאה רָאו 1888 נוא

 -ראפ רעד .דנאלסיוא נוא נםמארקַאמעדלאיצַאס וד טקונווראפ טָאה רעכלעוו ,"דנאב

 -ָאט, בובלמאזו א גוָאלעגסיורא עּפווג רעד נופ עיצקאדער רעד רעטנוא טָאה דנאּב

 -|פ גנולקיוטנא רעד טומ גנאהנעמאזוצ נוא ,גרָאי רע-90 יוד גיא .?טארקָאמעדלאוצ

 שווורּפ דנאלסור נוא גנוגעואב רעשיטארקָאמעדלאוצַאס רעד נופ נוא טווסקראמ םענ

 עלענָאוצאזו נאגחַא ערואו גרעטוורבראפ "טםעברא רעד נופ גנויורפאב, עּפורג יד ביז

 -הא רעד נופ .גנג וורפאב , עפורג רעד טימ כיז טָאה רַאו 1808 נוא .נעגנודנובראפ

 .גונעל נדנובראפ "פמאק נופ דנאבראפ רעגרוברעטעפ-ס, םענופ נעמָאנ גוא טעב

 :גופ דנאבראפ רעגרוברעשעפ סג, םענופ רעוט עווטקא ערעדנא נוא ננינעל נעוו

 עפורג רעד נופ ליוטנא .מעד אם ,ויז נכָאה ,גנוקישראפ וד טקידנעראפ נבַאה "פמאק

 ,"ארקסוא, גנוטייצ יד טעדנירגעג ,,טעברא רעד גנופ גנווורפאַכ ,
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 יםווקע וצ טרעהעגפוא לעמרָאֿפ טָאה "טטברא רעד נופ גנווורפאב , עפורג יד

 : .רָאו 1908 ניא פ"אהסר רעד נופ רָאפנעמאזוצ נטויווצ נפא נרימ

 עכלעו ,לאנָאוצאנרעטנוא 1 םענופ עוצקעס עשיסור יד טניימ נינעל 1?

 מורא עװענעשו נוא טריפורג ביז טָאה יז .רָאו 1870 ניא טעדליבעגסיוא כוז טָאה

 וא גנוקרוו עסוורג נייק .?ָאלעיד עוָאנדַאראנ נאנהַא נא טאהעג טָאה ,נוטוא .נ

 בוז טָאה עפורג רעד נופ עיגָאלָאעדיא יד .טאהעג טינ עפורג יד טָאה דנאלסור

 -רעד שנורג נוא ביז סָאה נוא טייקרָאלק רערעדנוזאב נייק טומ טנבווצעגסיוא טונ

 .גנעגנויושנָא עשוטסוקלָאפ עורפ וד וצ טרעטנעענ

 דנאלסור נופ טפאשרעווטשרָאֿפ וד זא ,נענעכווצראפ וצ טנאסערעטנוא זוא סע

 | .נסקראמ נרָאװעג גבעגעגרעבוא זיא לאנָאוצאנרעטנוא מענוא

 טלקיוועגרעדנאגאפ טייצ רענעי גוא ביז טָאה עכלעוו ,קימעלַאּפ רעד פא 1 !

 -וק נעוװעג 'יקסוועשינרעשט זיא ,עמרַאפער רעשרעיופ רעד נגעוו עגארפ רעד םורא

 -גוא וד טקודווטראפ טנעוװקעסנַאק טָאה רעכלעוו ,רעביירש רעקיצנייא רעד טאמ

 -םיוא טוירב .רעציזאבמוג יד נופ טאטדלאווג םעד נגעק םוטרעיופ םענופ נסערעמ

 רעשרעיופ רעד נעלקיטרא ויר א טעמדיװעג רע טָאה ,נעלטימ עלאגעל יד קידנצונ

 וצח עיצאמאלקָארּפ ניוז נעוועג ויא עדנאגאּפָארּפ ערענַאוצוילָאװער עטקעריד .עגארפ

 -אגרָא בוז םוטרעווּפ סָאד גפורעג טָאה רע רעכלעוו ניא ,'םירעוופ עשיצירּפ יד

 -אלקָארּפ רעקיזָאד רעד ראפ .דנאמשפוא נטנּפָאואב א וצ כיז נמיורג נוא נריזונ

 .רובוס ניוק עגרעטאק פא גרָאװעג טקושראפ יקסוועשינרעשט זוא עיצאמ

 -לָאפ םענופ טלאהניא רועשימַאנַאקע רעד , לקיטרא רעד 1

 סָאו ," כוב סע װּורטס 'ה טענויא ענייז קוטירק יד נוא מויק

 -אכ רעד וצ נלאורעמאמ, כובלמאז נשיטסיסקראמ םעד נוא נעוועג טקורדעגּפָא זוא

 עשיראצ וד גכלעו ,"גנולקיװטנא רעכעלטפאשטריוו רעזדנוא נופ קיטסורעטקאד'

 גוא .מזוסקראמ נלאגעל םעד נגעק נעוועג טעדנעוועג זיא ,טנערבראפ טָאה רוזנעצ

 טָאה מוולאטיפאק םענופ גנאג-גנולקיווטנא רעכיג רעד נעוװו ;גרָאי רע-00 בויהנָא

 גענייז ,געגנוגווצרעביא עשיטסיקלָאפ וד נופ טָארקנאב מעד נוווואב .םעלרעפמוושאב

 ?עטנוא רעזאושורוב לוט א אב ץַיגַאלַאעדיא . רעד נוא } נקורעביא געמוקעגרָאפ

 .ךנאלסור נוא םוורפשראפ טיורב כיז גבָאה נעוידוא עשיטסיסקראמ וד .צנעגול

 נשיוצ טשרעהעג טלמעד ויב טָאה עכלעוו ,עיגָאלָאערוא רעשיטסיקלָאפ רעד נגעק

 ,צנעגילעטנוא רערענַאיצוילַאװער רעד .נשיווצ סרעדנוזאב נוא צנעגולעטנוא רעד

 .יָאס וד נוא "טעברא רעד נופ גנווורפאב , עּפורג וד רָאנ טינ נטָארטעגסיורא גענייז

 / וד גופ) נענאטשטנא טלמעדמ גענווז סָאװ ,בעלזיורק עלאגעלמוא -עשיטארקָאמעדלאוצ

 עלאגעל)מ ענעפורעגוווא וד בווא רָאנ ,(גינעל כווא סוורא יא כעלויירק עקי זָאד

 טָאװ ,נגָאלָאעדיא עואושורוב נעוועג נענייז טסוסקראמ עלאגעל יד ."נטסוסקראיב

 -עטנוא נסאלק יד גנדנורגאב וצ פא םזיסקראמ םעד נצונסווא טווורּפעג כוז נבָאה

 לענש| רעייהעגמוא נאד טָאה דנאלפור .עוזאושזרוב רעד גופ נבאטפוא וד נוא נסער

 גוא ,דנאל שיטסולאטיפאק א נוא גרעװ טלדטאווראפ גופ סעצָארּפ נייז טכאמעגברוד

 עולַאר רעקידנרופנָא נא וצ .טבערטשעג עוזאושזרוב יוד טָאה טימרעד םמעקסעה ניא

 'ד נבָאה .דנאלסור נופ נבעל גשיטילָאּפ גוא נלערוטלוק ,נכעלטפאשטריװ םעד ניא

 ַענֶעטורשֶעגרָאפ יד נפ ץיגָאלָאעדוא יד טלגיּפששנּפָא עקאמ נטסוסקראמ ץלאגעל

 ֹו
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 - 939 | טאיראטעלָארּפ מעגופ עינָאמעגעה רעד ראפ פמאק

 עינַאמעגעה וצ גנובערטש רעייז ,עוואושזרוב רעקידנעלקוושנא כוװ רעד גופ גטמכוש

 מענופ גנולקוװשנא רעשוטסולאטיפאק רעקידנגיטש רעד נופ געגנוגנודאב וד נוא

 לםווא ,נטסוסקראמ עלאגעל וד טגודעג גבָאה עקאט ץינָאמעגעה רעקוזָאד רעד .דנאל

 וד גויווחעד וצ יידעק ,טזוסקראמ מעד מויקלָאפ נגעק פמאק רעיו בוא קודנצונ

 .עיואושזרוב רעד גוא מז ילאטוּפאק םעד גופ טייקוויסערגָארּפ גוא טייקכעלדיימראפמוא

 -מוא יד רָאנ םונ נזיוורעד נוא טרעלקעגפוא טָאה .רעבָא םווטקראמ רעסעמע רעד

 :מומ כוולגראפ גוא טוולאמופמאק םענופ .טייקוווסערגַארּפ + נוא .טווקכעלדווימראפ

 -רעד כיוא טָאה רע .דנאלסור נשוראצ נוא ענווז כעלטשער .יד םומ נוא מוטשנגוובוול

 -רעדיוו 'ד כיז געלקיווטנא םוולאטיפאק םענוא קוניוונוא זא ,גזיװרעד נוא שרעלק

 .רערענַאוצוולַאװער .רעטכע רעד .מוולאטופאק  םָעד נטכונראפ גלעװ סָאוו ,נכורּפש

 גערבאק רעד כיוא כוו טלקיװטנא םזולאטיּפאק םענוא .זא ,גזווורעד טָאה . םזיסקראמ

 ָאס א ראפ פמאק נוא טעװ רעכלעוו ,טאיראמעלָארּפ רעד ---- ,עוזאושזרוב רעד גופ

 רוטאטקיד גיוז .נלעטשנווא םעװ ,טכאפ יד נרעבָארעד עיצוילַאװער רעשיטסילאוצ

 רערענַאיצוילָאוװער רעקיזָאד רעד .טפאשלעזעג עשוטסולאנצַאס א גנעוובסנוא : טעוו  גוא

 ,"נעגנורעסעבסווא ענעו .ברוד גרעװ טָארעגסיוא טנעלפ םווסקראמ םענופ כָאט

 יטיוהא עטסערג וד .גטסיסקראמ עלאגעל יד גגָארטנוורא םוא גוא גגעלפ סע עכלעוו

 עשיטירק, כוב .סעוטרטס .ב .פ געװעג וויא גטסוסקראמ עלאגעל וד נופ .גנוטערט

 ןוא סָאװ ,/גנולקיוטנא רעשימַאנָאקע סדנאלסור גגעוו עגאהפ רעד רעּבוא גציטָאנ

 -קראמ טומ כוו קידנקעדוצ ,עוװרטס טָאה כובג גווז גוא .רָאו 1804 גוא נענושרער

 :קיוָאד םעד גגעק .םווסקראמ םעד טלפורקראפ שערוופעב ,נעגנורולומרָאפ עשוטסוס

 נטנַאמרעד נביוא מעד םומ טָארטעגסיורא גאד נינעל סָאה ןוא סעוװוורטס כוב

 0. ג טא { יי ' יה . ,לקוטרא

 נכלעװ ,טארעפער א גרָאװעג טגיילעגקעװא וויא לקוטרא מענופ רָאסעו גנוא

 -קראמ ?לויורק םענוולק א גֹוא רָאו 1894 טסבראה נוא טנעוולעג טָאה בונעל }

 סםווסקראמ םענופ גנולגיּפשּמָא וד, עמעט רעד פא ,טיוהנזעוװנָא סעווורטס גוא ,נטסוס

 :עװעג נעוורטס טומ .קומעלַאּפ וד וויא םוא נוא ."רוטארעטיל רעזאושזרוב רעד ניא

  טסבראה נוא  גהָאװעג טקורהעגּפָא ווא סָאװ ,לקוטרא- םעניא .טפראשראפ רעמ כָאנ

 -נעצ בילוצ זווװלוומ, געגנורעכייוראפ עקונווא גרָאוװעג טכאמעג עגווז ,רָאו 1808

 נעמאזנוומעג א ראַפ םויסקראמ נלאנעל נמומ "דנוב , א בילוצ זוווולווט ,גוווטָאמ-רוז

 ,""רָאו פלעווצ ראפ, ;כובלפאו מוצ טרָאװרָאפ) ,נונעל) "מויקלָאפ םעד גגעק פמאק

 -ָאוב יד דנאב גקיטציא םענוא עו םעד טגעװ רעיונעג .70--87 ו"ז ,2411 .ב ,קרעוו

 .(446--448 .ז .ו ."?נַאמ געמ פהאד סָאװ, רוש

 -עֶנֹמָא טָאה רע .נגארפיטנורג וד גיא מויסקראמ מעד טרידיװער טָאה עווורטס

 ראפ ויא עכולעמ יוד .םוילאירעטאמ נשוטקעלאוד סלא ,םווסקךאמ םעד טנקויל

 טוועסאלקרעסווא נא רָאנ ,טפאשרעה נסאלק גופ עיצאוונאגרָא נווק טוג געטורטכ

 .גסאלק יד נשיווצ נעגמווצאב וד שרילוגער עכלעוו ,גנונעדהָא גופ עוצאזינאגהָא
 עט, רעד בנגעוו ,עירָאעשקרעמ רעד גגעוו סעריקב סעװורטס בווא טריקימורק גוגעל

 -ומאק םענופ גכורּפשרעדיװ יוד נעזעג טינ טָאה עוהרטס ."עוצאוולאער נופ עירָא

 טקנופדנאטש נרענַאיצוילָאװער מעד גנעק .מוקמוא גווז וצ נטיורג עכלעװ ,מוולאט

 רעד גופ פליה רעד טומ וא ,טפווהאב גוא נשיטסימרָאפער טעד טלעטשעג רע טָאה
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 ?ערעקרעבוא  עשוטסילאיצַאס א גגָאלשרער כוו נעמ נָאק עכולעמ רעװעסאלקרעסווא
 ,מויקלָאפ םער קידנריקוטורק .עיצוילָאװע גופ געוו נפא ,געֹו גנכעלדורפ א פא שונ

 םווקלָאפ מענופ גטייו ערענַאיצקאער וד טומ כוולגאב נעזעגנווא טינ עווורטס טָאה

 ,םושנגוובוול מער גנעק טסעטַארּפ םעד ,םויטארקַאמעד ניוז ,נמייז עוווטיוָאּפ ענייז

 ) .א .א גנונעדרָא רעשירעציזאמטוגישוווצולָאּפ רעד נגעק

 גא ,נסוטלאמ גופ ןטוש יד -- טזינאוזוטלאמ םטעד טקידיירּפעג טָאה עווורטפ = |

 גווז ,ניא טָאה רעכלעוו ,טרעדנוהרַאו 26/111 נופ טסימָאנָאקע נא כעלאג גשילגנע
 וד זא ,גזייװרעד טלָאװעג .צעזעג-גנורעקלעפאּב םעד גגעוו גנוראפרעד יד, טעברא

 גשטנעב וד סָאװ ,נופרעד נעמאטש סאטקזרעטעברא םענופ סעלאר רעד נוא גדול

 רעד .נעלטומ-צנעטסיוקע בוו ראפ געמוקאב גנענָאק ויז רעדייא ,רעכוג כיו נרעפכורפ

 עבלעוו ,רעטעּברא יד ביוא ;נייז טעוו ,גנונוומ סעסוטלאמ טוופ ,געוסיוא רעקיצנויא

 .גמרובעגירעדנוק לָאצ וד גרענעלקראפ גלעװ ,צרָאּפָארּפסיד רעקיזָאד רעד נופ נדייל

 גטלאהאבוצסווא פא כ:עװעג טנכערעגסווא זיא רעכלעוו ,טקנוּפדנאטש נקיזָאד םמעד

 עוורמס טָאה ,עגאל רעקידערָאצ רעווז נופ סעבוס עכעלקריוו יד עקידנטעברא יד נופ

 טקנופדנאטש גקיזָאד םעד נופ .נסקראמ ןצ "בָאגוצ נלופטרעוע א יוװ ,געמונעגפוא

 -עצ בוא גנורעקלעפאברעביא רעד נגעװ עגארפ רעד וצ גנעגגאגעגוצ עוומרטמס זיא

 -גורטס אב .טקנופדנאמש רעזאושזרוב גפָא גא געעג ןוא סָאד .פרָאד ניא גנוטכיש

 וד נופ גנוריזוראטעלַארּפ נוא גנומערָאראפ וד זא ,ווזא נעמוקאב כיז טָאה נעװ

 םענופ םיִנ םוא ,גנורעקלעפאברעביא רעד נופ טאטלוזער א זיא -- נסאמ עשרעיופ
 / גוג כָאו מער גוא רעציואבטוג יד .גופ כָאי מָעֹד --- ויו טקורד סָאװ ,כָאו גטלּפַאד
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 -עג גוװ א טווצ .עסיװעג א פא טאהעג עווהרטס כוז טָאה קיטורק סנונעל בָאנ

 -אווצ 1 םענופ טסעפינאמ מענוא גזיטעגסיורא וועגא כיז טָאה סָאד .סקנול פא גָאט

 ,רע ווא בָאנועד רעבָא ,גבורשעגנָא טָאה רע סָאװ ,פ"אדסר רעד נופ רָאפנעמ

 "נעגעקוילפַא; םענוא רעטווװ בָאנ קעװא ,גטסוסקראמ עלאטעל עלא יװ טקנופ

 גופ טייקכעלגעמ רעד נגעװ רָאנ םינ טדערעג גבָאה נטסיסקראמ עלאגעל יוד .נסקראמ

 ווו רָאנ ,דָאורעּפ נשירָאטסיה נסווװעג א פא גנולקיווטנא רעשיטסילאמוּפאק רעד

 -אמופאק רעד גופ טייקטצענערגאב טו א יד גויוװרעד טלָאװעג כיוא גבָאה

 ווו נעגייו ץימָאנַאקע רעשיטערָאעט נופ טיבעג םענוא .גנולסוווטנא רעשוושסול

 רעד,) טרעװהעמ גוא טרעו גופ עירָאעט רעשיטסיסקראמ .רעד גגעק גטַארטעגסוורא

 -עג ווז גבָאה ,"לאטיּפאק גנכרוד כווא רָאנ ,טעברא כרוד רָאנ םינ כיז טפאש טרעװ

 -סקע רעשיטסילאטיפאק רעד נופ רעטקאראכ מעד עפוג טימרעד קידנשוטראפ ,(טגָאז

 וד קידנרימשראפ ,מעטסוט-ריצודָארּפ עשוטסולאטוּפאק יד קודנצופוצ ,עיצאמאולּפ

 -ךנאל רעד גגעוו גטעברא יד נוא .כעלמוטנגווא ריִא נענייז עכלעוו ,נכורּפשרהערי וו

 ."םכורפ רעקידנלאפ רעד נגעוו צעזעג מענופ פליה רעד טימ ויז גבָאה טפאשטריוו

 יד גזוווהעד וצ טוימעג כיז ,טקורעגסיורא נבָאה ויז גכלעװ ,גדָאב םענופ טיוקראב

 .(ולָאקאגלוב) עיצקודָארּפ רעגנילק רעד גנופ טייקיטפאהדנאטש ינוא םטייקווופנבעל

 אזא םא  נָאורעּפ סעוהרטס גוא ווז נכָאה קיטילָאּפ רעשיכַאנַאקע נופ טיבעג םעניא

 ?םנורג הוד, :בוז ראפ גלעטש יויז עכלעוו ,נבאגפוא יוד טרילומרָאפ נפיוא נימ

 -אנָאוצאנ רעד נופ גנולקוווטנא וד נענייז קיטולָאפ רעשימָאנָאקע רעד גנופ נבאגפוא

 העד ראפ קוטווצ גנצנאגנוא ווא סָאװ ,םוטרעיופ טסעפ א נפאשאב ,עירטסודניא רער
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 041 טאיראטעלָארּפ מענופ עינַאמעגעה רעד ראפ פמאק

 עשווודוא יוד ."טייקויופכיורבעג ץגונעג א טגָאמראפ נוא  עוצקודַארּפ-עריו כס

 -וויוער נשֵווװּפַאריוא-וװעריימ סעד גוא םווסקראמ בנלאגעל םעד גשוווצ גנודנובראפ

 גלאגעל םענופ סוהעמ-גסאלק םעד טריגיפער טָאה גונעל .רָאלק טוולָאסבא זיא םזינָא

 -רוב רעד נוא םווסקראמ םענופ גנולגוּפשּפַא וד, גפורעגנָא םוא טָאה נוא םווסקראמ

 גלאגעל מעהר נטלאהעג טָאה רע ,רעטרעוװ ערעדנא טומ .ח .ד ,"רוטארעטול רעזאושז

 רעבעלמיטנגווא םיא ראפ רעד טימ .גנומערטש עזאושורוב א ראפ מזוסקראמ

 -רוב עקיטפניקוצ נטסוסקראמ עלאגעל וד נוא געועגנויא רע טָאה טיוקכעלגנורדברוד

 ,געועגסוורָאפ .טינ סָאד טָאה ָאנאכעלּפ זא ,שיטסורעטקאראב .גלארעּבול עזאושז
 ווו זיב גטסוסקראמ עלאגעל יד נגעק גטָארטעגסיורא טונ גצנאגנוא זיא רע .,רעמכָאנ

 גיק טינ זוא סָאד נוא .עוואושזרוב רעד נופ רעגאל גוא נְּכָא רעבירא טםונ גענווו

 .מויװעשנעמ םענופ רעקיטערָאעט בוא רערופ נקידנעמוק מעד ראפ געוועג טייקילעפוצ

 יעימש עשיטסינוטרַאּפָא טכער עקידרעטיוו וד זא ,טלעמשעגטסעפ נונעל טָאה רעטעּפש

 -וו) ,םזוװעשנעמ רעד כיוא נירָעד ,עיטאהקָאטעדלאוצָאס רעשוסור רעד יא גנעגנומ

 ,"מזיסקראמ רעלאגעל, רעדע .םזוסקראמ נלאנעל גטומ גדנובראפ טנעוװקעטטָאק נענ

 געמרַאט גנוקעלפטנא ענערוושראפ נענייז .םויװעשגעמט} רעד נוא "םוימָאנָאקע , רעד

 .ה .ד ,נבירשעג גינעל טָאה , "צנעדנעט רעשירָאטסוה רעקיבלעז רעד נוא-גווא גופ

 גוא גגיר רעטשרע רעד געוועג ווא מויסקראמ רעלאגעל רעד ,רעטרעװ ערעדנא טומ

 -נעמ םענוא כַָאנרעד טמערופעגסווא כוו טָאה עכלעוו ,טייק רעשיטסינוטרָאּפָא רעד

 .םאיראמעלָארּפ נפא גנוקריוו רעזאושורוב נופ גנוקעלפטנא רעקיזָאד רעד -- םוווועש

 גנונעּפָאװאברעביא עשווודוא גווו טכאמעגכרוד טָאה םזיסקראמ רעלאגעל רעד

 רע-1900 בייהנָא גיא .עוזאושורוב רעשיסור רעד נופ עיצוילָאװע רעד טומ מעקסעה ניא

 -וורִּפ נוא מזיטקראמ םענופ רענגעק ענעפָא נטסוסקראמ עלאגעל יד נרעװ גרָאי

 יקראמ עלאגעל יוד גרעוו רָאי 1009 גופ עיצוילָאװער רעד ערע .סוולאעדיא :קיד

 עװגרטס .גנוגעואב רעלארעביל רעד נופ רעריפנָא יד ,עוורטס ,לשַאמעל ווו ,נטסיס

 -אנַאוצוטיטסנַאק סעצמעז וד גופ עוצאוונאגרַא רעד נופ שָארעב טלעטשעג כווז טָאה

 טעד טריטקאדער טָאה נוא (1008--1004) "דנאבראפ-גנווורפאבכ, םענופ --- נטסיל

 םענופ עיצוילַאװער רעד נוא ./עינעדשוַאבַאװסָא  ךנאבראפ נקיזָאד םעד גופ גנאגרָא

 רעשימעדאק רעד גופ גרעק םעד נטסוסקראמ עלאנעל ענעזעוװעג יד גדליב רָאיא 8

 עיצוילָאװעה רעד גוא טאיראטעלַארּפ םענופ גנוטערטסיורא עקידנעטשבלעו וד .ויטראּפ

 -עג יד טגנערב פמאק גרענַאיצוילַאװער םענוא עינַאמעגעה גויז בוא רָאו 1908 םענופ

 .םויצוטסומ וצ נוא םיײקשירענַאיצוצילַאװעררטנַאק וצ נטסיסקראמ עלאגעל עגעזעו

 מענוא גטסוסקראמ עלאגעל ענעזעוועג וד ביז גקוליומאב עכַאּפעעיצקאער רעד גוא

 גנופשאב טָאה רעכלעוו ,(סגכווצ-געװ) "וה כ ע װ , בונלמאז ברענָאוצוולָאוװעררטנַאק

 טומ גנושרעהטסבלעזו רעד נופ כוז נענעכערעצ סָאד טשטנעבעג ,עיצוולָאװער יד

 וו גטערט עמָאכלימ-טלעו רעד נופ טיוצ רעד וצ .נסאפס ץרענָאיצוילָאוװער יד

 גוא ,טזולאורעפמוא גנשוסור םמענופ גנגָאלָאעדוא םלא םיורא (עווורטס סרעדנוואמ)

 | .גרענַאיצוילַאװעררטנַאק ענעסובראפ וװ - עיצוילַאװער רעד סיוב

 וד טיג ,נענעויל וצ רעווש זיא נעוורשס גגעק לקיטהא סנינעל סָאװ ,םעד בולוצ

 -ערָאעט סעווורטס טריוורעטקאראכ רעכלעװ ,טנעמגארפ גנלעה גווא רָאנ עיצקאדער

 : .ערוא קוטורק סנונעל נוא גנולעטש עשיט
 א

- 
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 םוולאטוּפאק נופ גנאגרעביא גרענַאיצוןילָאװער םעה גגעק כוז קודנגָאזסוורא 1*

 יז .נשסינַאיויװער עלא סָאװ ,עקיבלעז סָאד טדערעג עורטס טָאה ,מזילאוצַאס םוצ

 -נא נא גוא גרָאו רע'40 וד גוא סקראמ ןוא באו נווא וא ,טרעלקרעד ;בָאה עלא

 ."נרָאװעג רעגילק, ויא רע געװ ,גרָאו עקידרעטייו וד גוא סקראט --- ןוא כאז רעד

 סקראמ סָאװ ,סָאד נעוועג ראבמעץנָא םינ זוא נעווורטס ראפ נוא נטסינַאיזיוװװער וד ראפ

 וד קידנענעכווצאב ,, :"טסעפו נאמ גשיטסינומָאק / טעגוא גבורשעג גבָאה סלעגנע גוא

 א טשרָאפעגכָאנ רימ גבָאה ,טאוראטעלָארּפ מענופ גזאפ-גנולקיוושנא עטוומעגלא עמאס

 גופ נשינעפומ יד נוא רָאפ טמוק סָאװ ,גורק-רעגרוב םענעטלאהאב רעקינייוו רעדָא רעמ = |

 עמָאכלומ ץקיזָאד וד נעוװ ,טקנוּפ םעד וצ זיב טראה .,טפאשלץזעג רענרעדָאמ רע

 םָארא טפראוו טאיראטעלַארּפ רעד גוא עיצנילַאװער ענעפָא נא נוא טלדנאווראפ טרעוו

 ."טפאשרעה גווז ראפ רָאסעי מעד טימרעד טגיול נוא עיואושורוב יד טלאווגרעביא

 מויא גוא נעזרעד געגנוטערטסיורא עירפ. עמאס סעווורטס טוול כָאנ טָאה סלעגנע

 ירָאפע ר .טקוק .רעכלעוו ,מזילאשוּפאק מענופ (רעקירייטראפ א) טעגַאלַאּפא גא
 וצ ווורב מענוא .מחולאוצָאס מוצ םמוילאטיפאק בנֹופ גנאגרעבוא גפא שוטסומ

 -מוא גהוושטנא זוא עווװרטס.., :גבורֵשעג סלעגנע טָאה רָאו 1808 נוא נענַא---נ

 עטקינווראפ וד נופ עגאל רעד .טומ עגאל סדנאלסור טכוולגראפ רע נעװ ,טכערעג

 רעשיטסומוסעּפ רעװהנוא טפור רע סָאװ ,סָאד נענעקוולוצּפָא ליצ נמימ .,נטאטש

 גוא גכורּפשרעהיוװנסאלק וד נופ גנופראשראפ רעד פא .ה .ד) טפנוקוצ רעד פא קוק

 .טגָאז רע (.דע ר .װ .א .ַא גסיוורק יד פא ,טפאשלעועג רעשיטסילאטיפאק רעד

 גרעוו טגוזאּב גלעוו דנאלסור נוא םוילאטיפאק גטסיוג םענופ גגלָאפ עקידערַאצ וד זא

 ."גשאטש עטקינווראפ וד גוא וװ ,טייקטכוול אוא טימ טקנוּפ-

 -ושמויד רעד נופ מארגַארּפ יד זיא סַאד -- מארגָארּפ עשיטַאג וד 2

 רָאו 1876 גוא גרָאװעג נעמונעגנָא ווא סָאװ ,ווטראפ רעשוטארקָאמטעדלאוצַאס רעש

 ,נעווטראּפ עשיטסילאיצָאסויװצ יד טקונווראפ טָאה רעכלעװ ,ָאטָאג נוא טערגנָאק נפא

 ?ונוטרָאּפָא יד) רענאילאסאל יד ;:-- רעהנוזאב טריטסיזקע טלמעד יב נבָאה עכלעו

 -סיורא טָאה םאהגָארּפ יוד .(עשוטסו סקחאמ א טנורג ניא) רעכאנעזווא יד נוא (עשווטס

 וצ טריסערדא ,רעבאנעזייא יוד וצ ווירב ניוז גוא קיטירק עפראש סקראמ .ק נפורעג

 -- סקראמ נופ עץבאגַסווא ,"םארגַארּפ רעשיטָאג רעד נופ קיטירקע נייז .ז) עקארב

 .גשווצ רע טָאה טרָאד .(1989 ,(ב)ּפ"קלא ק"צ םאב טוטוטסנואחנונעל---סלעגנע

 רעסיוועג א כווא מוא קנאדא גוא)) מזולאוצָאס רעראגלווװ רעד, :נבירשעג ,גרעדנא

 קוק םעד גטסימָאנַאקע עזאושורוב וד אב נעמונעגרעביא טָאה (עיטאהקָאמעד לוומ

 -ןפ קיגנעהּפָאמוא גנצנאגנוא ווא סָאװ ,סנוווא סָאװטע פא ווװ ,גנולווטראפ רעד סא

 או יד רָאפ כיו רע טלעטש רעבירעד נוא ,נפווא ריצודַארּפ םענ

 טפיוה ,טשרעמוולק ,כוו טירד םוילאיצַָאס רעד זא ,יווא

 גָאמרעד רעד נופ 909 .) גנופייטראפ נ:ופ נגארפ ֹוד טור א בעל כאו

 ,פאהגיּפע סלא נעמונעג עווורטס טָאה סקראמ .רעטרעוו עקיוָאד יד .(רושַארב רעט

 יד כיוא .ז) נכָאהטשעגרעטנוא נבָאה רימ גבלעוו יעוארפ לייט מעד קודנוַאלכרוד

 .(דנאב גקיטציא מוצ 66 גנוקרעמאב

 ווטראּפ רעשיטארקָאמעדלאוצַאס רעד נופ מארגַארּפ רעד נופ טקעיַארּפ םעד *

 טימ רע טָאה נטרַאד עקאט .רָאו 1808 פפָאס ,עמרוט ניא טלעטשעגפיונוצ גינעל טָאה

 זצ וז
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 נופ .טקעוָארּפ םוצ נעגנורעלקרעד יד נבורשעגנַא כווא רעטעפש םושָאדאכ עכעלטע

 זוא יז ;רָאו 1806 רעמוו וורפ רעד פא נרָאװעג גבעגעגרעביא םעברא יד זוא עמהוט

 פקעיָארּפ רעד .כוב א נופ סערוש וד נשיװצ טניט עשומוכ טימ נבוושעגנָא נעוועג

 -נעלסורלא רעטריזולארטנעצ רעכעלטייהנווא נא נופ גנופאשאב וד נעוועג נסווא זוא

 נעוורפאב ראפ פמאק נופ דנוב גראפ ברַאװעג נבירשעגפָא זיא נוא ויטראפ רעשיד

 נבאטפוא יד קודנלעטש טוורּב .(דנאב גקווָאד םוצ 96 .טאב עז) סאלק-רעטעברא טעד

 מווקכעלטיוד רעטסערג רעד טומ טקעיַארּפ רעד טָאה ,עוצאטונא רעשימַאנַאקע נופ

 "םסנוואבנסאלק םענופ גנולקווטנא .פמאק נשוטולַאפ םענופ נפוצנורפ יד טרולומרָאפ

 מוצ רעבורא לָאז טכאס עשימילָאּפ יד זא ,ראפרעד פמאק ,טאודאטעלָארפ םענופ גויז

 -רעהטסבלעז רעד נגעק פמאק ,טזולאוצַאס נראפ פמאק ,םנעה יד נוא סאלק-רעטעברא

 סעכָאנאה עקודנמיול יד נעוועג נענייו סָאד -- ,עיזאושזהוב רעד נגעק נֹוא גנוש

 .טקעוָארּפ םענופ

 -|צ סָאד נענאטשראפ גונעל טָאה רַאבָאס יקסמעז א נפורפוונוצ רעטנוא ?)

 גומרעט רעד זוא נרָאו רע-00--80 וד בוא .גנולמאזראפ-גנודנירג א נפורפוונ

 וד אב גנאג בוא נעוועג גנולמאזראפ-גנודנורג נופ גענוז מער גנוא ?רָאבָאס יקסמעז ,

 .(דנאב גקיטציא מוצ 19 .טאב עז) נרענָאיצוילַאװער עשיסוד
 -רעוומנאה טיטאמעלאב נופ סעוצאזונאגרָא ענעסַאלשעג בעגווז סָאד--נ 3 ע צ וד 2

 רעטלאלטימ נופ עכָאּפע רעד נוא טריטסוזקע נבָאה סעיצאזונאגהָא עקוזָאד יד ;רעק
 -ורא זייוולויט טרָאד גופ ייז נענולז טרעדנוהרָאי 11 פָאס נוא ץּפָארוואדוערווס ניא

 -וצנווא געוועג זוא גבעצ וד נופ לוצ-טנורג רעד .דנאלסור נוא גרָאװעג נגָארמעגרעב

 -םוטאבעלאב זיורק נטמיטשאב א ראפ עכַאלעמ רעסווועג א גופ ץילָאּפָאנָאמ וד נטו

 וצ נעגנורעדָאפ םעטסוס עטרוצולפמָאק א טלעטשניוא נגעלפ נכעצ יד .רעקרעוװטנאה

 .עכַאלעט ןוא סע רעכלעווא טימ כוו נעמעטראפ גלעװ טגעלפ סָאװ ,םעניוא גדעו

 -ֿברוד טפראדעג רעניוא רעדיוומעי טָאה (רעטסיימ א) סָאכעלאב א נרעוו וצ יידעק

 .-ולּפמָאק נ:טלאהסיוא טפראדאב טָאה נוא לעזעג א ,?גנוונרעל א נופ סעפוטש וד נויג

 -םיוקע יוד .רעטייווצ רעד גיא עפוטש נווא נופ נווגרעבורא אב נווורּפסווא עטרוצ

 -ופ גנולקיווטנא רעד ראפ נעגנורעטש יד גופ עניוא געועג זוא נכעצ וד נופ צנעט

 .עורטסודנוא רעד נופ םיבעג ניא פמאקנסאלק םענופ נוא מוולאמוּפאק םענ

 "וודאב עטסערג וד טָאה נרָאי רע-80 יד נופ גנוגעואב-רעטעברא רעד נוא

 וד געוועג זֹוא עבוס גווז .רָאי 8 מענופ קיורטשדווַאזַארַאמ רעד טםאהעג גנוט

 -עברא וד נופ עיצאטאולפסקע עשירעמיטנגייביול בלאה ,עקידנפאלקשראפ כעלטריוו

 "עג טָאה רעטעברא יד נופ גנוטעהטסוורא-נסאמ עקיוָאד יד .קירבאפ רעד גוא רעט

 יווטסווואב - נופ גנוקריוו רעד רעטנוא טארפיב ,רעטקאראכ נטרוזינאגרָא נא נגָארמ

 רעשיטסולאוצַאס רעד נופ לוש וד נעגנאגעגברוד בעגיוו עכלעװ ,רעטעברא עקונ

 יָאמ םענופ רעמענלייטנָא יד רעביא טכירעג רעד .נרָאו רע -70 ּוד גופ עדנאגאּפָארפ

 ;גוקריוו רעד רעטנוא .ויז נכערּפשיירפ טימ טקודנעעג כוז טָאה קוורטש רעװָאזָאר

 וי (5) 5 םענופ צעזעג קורבאפ רעד נרָאװעג טריפעגכרוד זוא קיורטש םשנופ

 ,שירעטאגולבָא ראפ טנעקרענא צעזעג רעד טָאה ,נקיירטש קידנטַאבראפ .רָאו 6

 ,שעדיוב א לָאמ ווא יוװ רענעטלעז טינ נרעוו נבעגעגסוורא לָאז נוולטעברא רעד

 יָעג נקיוָאד מעד טיול ,סענַאּפוק נוא סערווכס טימ נלָאצ לָאז עמ נזָאלרעד טינ טָאה

 רעמ טעברא רעד וצ נוונסוורא טםינ ראפ כָארטש ניק נרָאװעג גזָאלרעד םינ זיא צֶעז
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 וצ סעוויומעפ נצינראפ וצ נרָאװעג נבירשעגרָאֿפ זיא טלעג פָארמש סָאד ,לםור א יוװ

 ,"נעגנורעגנורגראפג עלא נעניוז רָאו עטווווצ סָאד נווש רעּבָא .ו .א .א רעטעברא

 א טומ גרָאװעג טרילונא ,צעזעג נקיוָאד םעד ברו1 נרָאװעג טוָאלרעה געניוז סָאװ

 : : וי .םעוצאוורעזער עסאמ

 ,גרוברעטעפ ניא רַא 06 גנולורפ נעמוקעגרָאּפ נענויז סָאװ ,נקוירטש וד ?

 ?טרעייפעגּפָא,  נמָאה נטנאקירבאפ וד :טיוהנגעלעג אזא רעביא נענאטשטנא בענייז
 -ָארָאק יד נרעלקרטה טימ גקורבאפ ערעיוז נוא עיצאנַארָאק סנטוווװצ םעד וולָאקינ

 נעגנומענרעטנוא ערעיוז סָאװ ,נופרעד סעָאצווה וד ,עקידוװעטנַאז ראפ געט עיצאנ

 רעמעברא יד .רעטעברא יד נופ נבשועכ נפא טנכעראפ ויז נבָאה ,גענאטשעג בענויז

 .טעברא נייק געװעג טוינ זוא'ס נעװ ,געמ וד ראפ נלָאצאב לָאז עמ ,טרעדַאּפעג נבַאה

 -ראפ נבָאה רענוּפש נוא רעבעװ 20:000 רעבוא גוא ,טגָאזעגּפָא נבָאה נמנאקירבאפ יד

 וד נוא מענראפ רעד .נכָאװ 9 רעבוא נטלאהעג כוז נבָאה רעטעברא וד .טקוורטש

 םינ טווקמאוקרעמפוא 'וד כוז ןצ נגווצעגוצ נבָאה קיורטש םענופ טווקטרוזונאגרָא

 גוא דנאלגנע נופ טאיראטעלַארּפ םענופ בווא רָאנ ,רעטעברא עשיסור וד נופ זיולב

 ,טלעטשעגסיורא גבָאה רענוּפש גוא רעבעוו וד סָאװ ,נעגנורעדָאפ יד .דנאקשטיוד נופ

 טקורעגסוורא גענֹוז סע .רעטקאראכ נלענַאוסעּפָארּפילַאמש בגווק נגָארטעג טינ נבַאח

 יטעברא םעגופ גנוצריק -- רעטעברא עלא ראפ עמאזנוומעג ,נעגנורעדַאפ נרָאװעג

 גרָאװעג טקורעגסיורא נענייז סע .ןוא.א נלאטופאק-פָארטש יד רעביא לָארטנַאק ,גָאט

 דָאנָאקע עקוניוא נענייז קוורטש מענופ םאטלוזער גוא .נעגנורערָאפ עשיטולָאפ בווא

 יטעּברא מעד גצרוק נגעוו יויז גשיווצ ,עקינווא ,נרָאװעג טקודורפאב געגנורעדָאּפ עשימ

 ,נרָאװעג טלופעגסווא טונ ווא גָאװצ רעד .נמכארטאב וצ טגָאזעגוצ נעמ טָאה ,גָאמ

 -ענרעטנוא ור אנואנכַארבעגסווא רעדיוו קיירטש רעד טָאה .י 7 גנאפנָא נוא

 "כא ווו א טומ רַאו 1806 נופ קיירמש נפא טרעפטנעעג טָאה גנוריגער יד .נעגנומ

 .-טערא גענויז קוורטש םענופ רעמענלויטנָא 1000 םורא .סעיסערּפער עקידסעירַאז

 םָאה עטוװ רעטסונומי-צנאנופ רעד .גרוברעטעּפ נופ גרָאװעג טקישעגסוורא נוא טריט

 .וצ םונ נפורעג טָאה רע ווו ,ראילוקווצ א טוימ רעקוורמש וד ןצ טעדנעוועג ביז

 נופ דנוב םמענופ סעוצאמאלקָארּפ יד .ח .ד ,"ווורב ענעפרָאװעגרעטנוא, וד גביולג

 טָאה עפוג גנודנעוו רעד נופ טקאפ רעד .(דנאב גקיוָאד מעד נופ 96 .םאב עז) פמאק

 עטפאהנסאמ וד גנוריגער רעד פא טכאמעג טָאה סע קורדנווא נא ראפ סאו ,נזיוואב

 סא רעפטנע םלא .טאוראטעלַארַפ םעד טּפאכעגמורא טָאה עבלעוו - ,גנוגעוואב-קיירטש

 רע נכלעוו נוא ,לטעלב א גזָאלעגסיַורא פמאק נופ דנוּב רעד טָאה גנודנ עװ סעטיװ

 רעה טינ סנוווא זוא רעורפ ,זדנוא טומ טסעומש , גנוריגער וד זא ,נבירשעג טָאה

 עלופמור נוא ערעווש רעזדנוא נצעזרָאֿפ נוא פורפוא רוא נכאלסיוא רימָשל ...געוו

 : : ."טעברא

 רעלעירטסודניא רעכיג רָאג זוב א נופ נרָאפ געװעג נענייז גרַאי רע-00 יד

 ערעוש 'וד סווא בוז טעדלוב טיוצ רעקיזָאד רעד נוא .דנאלסור ניא גנו לקווושנא

 וד .לאטיּפאק רעשידנעלסיוא דנאל  נוא נוורא קראמש טמַארטש סע .עורטסודנוא

 םע ,נאלּפ נטשרע נפא סוורא דלאב ביז נקור נגווווצ עשיגרולאטעמ נוא עשו גראב

 גרוזולאירטסודנוא סע ,עורטסודניא רעד נופ עוצארטנעצנָאק עלענש א רָאּפ טינוק

 סקוװ רעלענש א רָאְּפ טמוק סש .סאבנָאד ,לשָאמעל ,יוו ,גענָאיאר עיינ גוא ץוונ ביז

 טסיור טזולאטיּפאק רעד .צענ-נאבנזווא רעד נופ גנולקיוװשנא יד נוא טעטש וד נוק
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 :עגנוגנודאב כיז נפאשאה סע ,טפאשטריװהנאל רעד ניא ,רעורפ יוװ ,רעכיג נוורא כיז

 .קראמ נכעלרענוא טענופ גנולקווושנ א רעד ראפ

 רעלעירטסודנוא רעד .טאיראטעלַארּפ םענופ נערדאק וד כוג בוז גרעסערגראפ סע

 געגולעטנוא רעד פא גוא עוזאושזרוב רעד פא ,טאוראטעלַארּפ גפא טקריוו גיוטשפוא

 נופ סקּוװ רעד .נווזטסווואב-טכאלק םעד נרומרָאפסווא נופ סעצַארּפ רעד טיוג סע

 לָאו סע וא ,נדָאב גקיטסנוג א טפאש רעטעברא וד .גשוווצ גנונעוואב-קוורמש רעד

 -ומעט וד נעלקיוורעדנאנאפ כיז לָאז סע נוא טזוסקראמ םענופ סולפנווא רעד נסקאוו

 רעד ראפ פמאק נופ נדנאבראפ וד .סעוצאזונאגרָא עשיטארקַאמעדלאוצַאס וד נוּפ טםייק

 נרָאו רע-90 וד גנטימניא נעמוקעגפוא נענווז סָאװ ,סאלק-רעטעברא םענופ גנגוורפאב

 "נסאמ וצ עדנאגאמָארּפ נופ רעבירא נעיוג ,סרעטנעצ עלעירטסודנוא עסיורג ייר א נוא

 . ויא עכלעוו ,צנעגילעטנוא רערענַאוצוילַאװער נוא רעלאקודאר רעד נשוווצ .עוצאמיגא

 בֹוז טבווה ,שוטסיקלָאפ טמיטשעג נעוועג ווָארס גרָאי רעי80 נוא רע-70 וד גוא

 -נסאלּס א גוא בָארכרעבוא נא נטקאפ עוונ עלא וד טָא נופ גנוקריוו רעד רעטנוא נָא

 ,עיזואושזרוב רעלארעביל רעד נופ טייז רעד פא טיוג רוא נופ לווט א---גנורעדילגעצ

 .םווסקהאמ נופ טיוז רעד פא -- לוומ א נוא

 ,(טכער קלָאפ) .ָאװארפ עיָאנדַארָאנ ווטראּפ יד טיוטשטנא רָאו 1888 נוא כָאנ

 ףרוא .נענַאסנאמאנ .א .מ טוימ שָארעב נטסוקלַאפ וד םריזינאטרָא נבַאה סע עכלעוו

 טרעוו סָאװ ,"עגאהפ עכעלטנזעוו א, רושָארב רעד נוא טרילומרָאפ יז טָאה םאהרגָארּפ

 !?ייָאװארּפ עיַאנדָאראנ , ווטראּפ רעד נופ טסעפונאמ, םעד נוא נוא ,רעטייוו טנַאמרעד

 רעד נופ טייקיטעט עשוירעגערט"רוטלוק יוד טריקוטירק נבָאה סעצוארפָאדָאראנ וד

 יא נרָאו רע-00 ּכיהנָא נוא רע 80 טפלעה רעטייװצ רעד נופ גטסיקלָאפ טייהרעמ

 :טייהוורפ עשיטילַאּפ ראפ פמאק םעד םרימאלקַארּפ ייז נכָאה עבאגפוא-טנורג סלא

 גנושרעהטסבלעז עשיראצ יד נצענערגאב ראפ .ה .ד ,"עיצוטיטסנָאק, א ראפ נוא

 -ַאס נופ םוז נגָאוּפַא נופ ,טווז נווא נופ ,נדָאב נפֹא .טפאשרעיוטשרָאפ קלָאּפ א ברוד

 -רענא בופ ,טייז רערעדנא רעד נופ נוא (כוז נגָאוּפָא טקעריד טינ םאגאה) םוולאוצ

 נופ ייטראּפ יד טָאה י- ,עוצוטוטסנַאק א כוז נגָאלשרעד וצ טיוקוטוינ יד נענעק

 נעננומערטש 4עלארעבול גנוא  עלענַאוציזָאּפָא יוד פא נקרוװ טלָאװעג טכערקלַאפ

 ניוזמסגוואב םענוא כַארברעביא רעד נלופ טזָאלעג כוז טָאה קראמש סרעדנוזאב

 .בווסקראמ וצ רעק םענוא צנעגילעטנוא נפורג עטמיטשעג-רענַאיצוולַאװער יד נופ

 לטעלב , נטרעֿפ, םמענופ עפורג ענעפורעגיוזא וד גינעל טנכווצראפ נפורג עכלעזא נופ

 ."אולָאװ אואנדַאראנ נוק

 טָאד גבעגעגסיורא טָאה ,רָאי 1801 גוא נעמוקעגפוא ויא סָאװ ,עפורג עקיזָאד יד

 "עגנואטוע א טאהעג טָאה ,"אולָאוװ .איאנדָאראנפ עטורװ רעד נופ למעלב-גולפ,

 יעמ-ס םענופ נבאגסווא וד טקורדעג כווא טָאה יז רעכלעוו נוא ,יורעקורד עטנדרַא

 עפגרג עקיזָאד וד .נטעברא סנינעל ,ערעדנא נשוווצ ,נוא םמאק נופ דנוב רעגרוברעש

 יקראמ (םוצ טרעטנעעגרעד כוז טָאה נוא םמזוקלָאפ םענופ בעגנאגעגּפָא רעמ צלא זיא

 -רוװ רעד רעטנוא זוא נוא רעטעברא וד נשיווצ םעברא נא טרופעג טָאה וז .טזיס

 רעד נופ דאצ נפא נעגנאגעגרעבירא זייווכעלסוב ווז טימ גמנודניבראפ רעד נופ גנוק

 נעועיג זיא עּפורג רעקיזָאד רעד נופ ".ל?טעלב , עט-4{, סָאד .עוטארקַאמעדלאוצַאק

 ' | .שימאוקָאמעדלאוצַאס א טאמיק

 0 { ניִנָעְל
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 .-ָאװער רעד נופ גיימשפוא מעד גנריזירעטקאראכ סָאװ ,נשונעעשעג לָאצ רעד .וצ

 ,טֹווז רעשיטארקָאמעדלאוצַאס רעד נוא גנוטכיר רוא נוא גנוגעוואב רערענַאוצוול

 -ווז עכלעוו ,"קינטַאבַאר , רעכיּבלמאז וד נופ נעניישרעד .סָאד כיוא וצ נונעפ טנכער

 ?טאוצָאס עשיסור וד נופ דנאבראפ, נכרוד .דנאלסיוא נוא גרָאװעג נבעגעגסוורא גענ

 .גןפ עוצקאדער רעד רעטנוא (דנאב נקיוָאד םעד נופ 89 גנוקרעמנַא עז)י ?נמאוקָאמעד

 "םוורא םוצ טעברא-הוזונאגרַא רעד נוא ."םעברא רעד נופ גנווורפאב, עפורג רעד

 .נוצעל טקילווטאב כיז טָאה כובלמאז :קיזָאד מעד נבענ

 -עננַא רע טָאה ,גרוברעמעפ ניוק נעמוקעג זוא נונעל נעוו ,1898 רַאי םענוא 6

 א טריפעג טָאה עכלעוו ,גטארקָאמעדלאוצַאס עמורג רעד טיט .נעגנודנובראפ טּמו נק
 -ףאפ כוג .טָאה נינעל .גתוּברעטעּפ נופ רעטעברא 'ד נשיווצ טעברא עשידנאגאּפָארפ

 טַאה 1890--1804 נרָאי יוד בוא .עגאל עקידנריפנָא נא עפורג רעד נוא גנעמונ-

 לעטעּפש טָאה עכלעוו ,עוצאזונאגהַא עקראמש א סלא טמערופעגסיוא עפורג וד בוז
 ?עברא מעד נעוורפאב ראפ פימאק נופ דנוּב רעגרוברעטעּפ-.ס, נעמָאנ םעד געמונעגנַא

 :וא טייקיטעט עשירנאטַאּפָארּפ עשיגרענע נא טלקיוומנא טָאה דנוב רעד ."סאלק-רעט

 גטסוסקראמ עלאגעל יד נצונוצסיוא נענאטשראפ טָאה נוא נרַאװאז נוא נקורבאפ יד
 28 צנעגילעטנוא ץמט טמיטשעג-רענָאוצוולָאװער יד נעניװעגוצּפָא טעברא רעד ניא

 דנוב רעגרוברעטעפ-ס9 רעד זיא סרעדנוזאּפ .מזיקלָאּפ םענופ גנוקריװ רעד רעטנוא

 נוא ;גנוקריוו עסיורג א גגָארקעג טָאה נוא נסקַאװעגסיווא ,גרָאװעג קראטש פמאק נופ

 וד נוא נקיורמש .וד טומ גנוריפנָא רעד טומ גנודניבראפ נוא נסאמ-רעטעברא יד

 טיול} "גוומשפוא נשוווכיטס, גקיוָאד םעד נופ דָאורעּפ םעניא .1896--18908 נרָאוו

 סעוצאמאלקַארּפ ויר א נזַאלעגסיורא פמאק נופ דנוב רעד טָאה (קורדסווא סנונעל

 .גוא לווטנָא גכעלנעורעפ א נעמונעג בווא נבָאה ענייז רעדילגמימ יד ,כעלטעלב גוא

 -ראפ גנע גונעג לָאמ נטשרע .מוצ טָאה סָאד נוא נקוירטש וד טימ גנוריפנָא רעד

 .גנוגעוואב .ברא רעטפאהנסאמ רעד טומ עוצאזונאגרָא - .ד-.ס ֹוד צדנוצ |

 נעמ םראד ,סָאװ, רושָארב רעד נוא גינעל טנָאמרעד דָאירעּפ נקוזָאד םעד נגעוו

 נשוווכוטס מענופ בווהנָא רַײדי (א לּפעקרעטנוא ,11 לטיּפאק מעניא *?נָאט

 - םענוא נעמונעגטָאה נוולא נונעל .(400--488 .ז.ז דנאב גקיוָאד מעד עז) "גויומשפוא |

 טָאה םארפוב .לוימנָא נקי דנ רו פנ ָא ייברעד נוא נטסוויטקא מעד פמאק נופ דנוב

 טנווזא סָאװ;) םמאק נופ דנוב מענופ גָארטפוא נטוול נרושָארב יור א נבורשעגנָא רע

 -לאוצָאס רעד נגעק עמַאכלינ נטלאה ווו יוואוװ נוא "םנוורפקלָאפע וד עגויו

 -ָארּפ ,סעוצאמאלקַארּפ וור א ,("נקיירטש , נגעװ ,"נפארטש , בגעוו ," ?ץיטארקַאמעד

 רעד ניא גרָאװעג רע זיא טריטסערא) עמרוט נוא קידנציז .םארגָארּפ רעד נופ טקעו

 םרֹוֿפעגנַא רעטייו שוטקאפ רֶע טָאה ,(רָאו 1898 רעבאקעד (19) נט-94 נפא טכאנ

 גבורשעגנָא טווצ רעקיזָאד רעד ראפ טָאה רע .פמאק נופ דנוב רעגרוברעטעפ-ס נטימ

 .נמעברא עשירארעטיל ויר א יירפ רעד פא נבעגעגרעביא נוא

 נופ גנאגרעֿביא םעד טכעלקהיווראפ טָאה פמאק נופ דנוב רעגרוברעטעפ-.ס רעד

 עקונוזטסּוװאב גּפורג ענוולק נשיווצ םוילאוצָאס םענופ נעיודיא יוד נרידנאגאּפָארּפ

 זופ נדָאב נפא טאיראטעלַארּפ נסאמ יד נשווצ עוצאמוגא רעמיירב א וצ רעטעברא

 עקווָאד וד קודנדנובראֿפ ,נמוונ עכעלגעטלא ערעיוז נופ ,עגאל רעשימָאנָאקע רעייז

 עוזאושורוב רעד גוא מוילאמיפאק מעד נגעק פמאק םוצ פורוצ םעד נוא עוצאמי גא

 | : .גנושרעהטסבלעז רעד נגָעק פמאק ;שימילַאּפ נטימ



 94 טאיראטעלָארּפ מענופ עינָאמעגעה רעד יאפ טמאק

 גרָאו וד נוא פמאק נופ דנוב מענופ שָארעב גענאטשעג זיא עכלעװ ,עּפורג וד |

 ַאקנעשטראה ,ווָאקראטס ,וועוונאוו ,ווָאטראמ ,יקסווָאנאשזישזרק ,נונעל) 1896--4

 'ודנעמוק יד--,"עגנוי, וד גופ ךיושרעטנוא מוצ ?עטלא, וד גסייהעג טָאה (.דנא נוא

 נרָאװעג טריטסערא 1896 הָאו םענוא גבענווו עטלא עלא טאמיק .*נמסימַאנָאקע , עק

 ,םאב עו) "עגננוע יוד וצ רעּבורא זוא פמאק גופ ךנוב גטימ גנורופנָא יד גוא

 | | .(דנאב גקיוָאד מעד וצ 9
 גווטאטיטנאווק נטומ נעמאווצ ןוא גרָאו רעי90 טפלעה רעטשרע רעד נוא 7 }
 נא ביוא געמוקעגרָאפ גנוגעוואב רעשיטארקָאמערלאוצָאמ רעד גופ סקּוו (גקילָאצ)

 עקיררעירפ יד .טעברא רעד גופ רעטקאראכ םענופ נוא קומקאט רעד גופ גנורעדנע

 םורא .טּפאכ עכלעוו ,ערנאגאּפָארּפ גופ ,טיוקיטעט לווורק רענעסָאלשעג גופ נעמרַאפ

 -ונא גסאמ פא גרָאװעג . גטובראפ ןוא ,רעטעברא ענעטירשעגסיורָאפ וד זוולב

 לזווורק גשוטארקָאמעדלאיצָאס נשודיו םענופ רעמעגלויטנָא וד נופ רענווא .עוצאט

 גנעװ  רושָארב א גביושעגנַא עמעט רעקיוָאד רעד פא טָאה ,רעמערק .א ,ענליוו ניא

 -טּפירקסונאמ נוא בָאג רושָארב יד טָאה ,וָאטראמ .ָא .וו נופ םריגאדער ."עוצאטינא

 א נעמוקאב טָאה גוא רעטעברא וד נשוווצ גרעוו םיורפשראפ נביוהעגנָא מרָאפ

 "וַא עשיטארקָאמעדלאוצַאס וד וא ,טפווהאב טָאה רושָארב יוד .טיײקרעלוּפָאּפ עמיורב

 -גורא יז ,יירעלזוורק נופ נעמאה ץלַאמש וד נופ גווגסוורא נפראד סעיצאזונאג

 .עוצאמיגא גסאמ וצ נטערטוצ גוא טאוראמעלַארּפ םענופ שינעטכידעג רעד נוא גוָאל

 מעד גנגיובעגרעביא ייּברעד נבָאה רושָארב רעד גופ נרָאטוװא וד .רעטעברא וד נשיווצ

 גופ עירָאעמ א נפאשעג נבָאה ווו ,תמאק גנשימָאנָאקע גופ טיוז רעד נוא נקעטש

 .אטס וד .פמאק נשיטולַאּפ גוא עיצאטוגא רעשיטילָאּפ ןצ גנאגרעבויא גזיוווסעודאטמט

 יָאנָאקע םענופ רענווטשלקנוװ יוד נופ עגווא גרָאװעג בָאנרעד ןוא עורָאעט-סעור

 .(דנאב גקיטצוא םוצ 08 .םמאב .ז) ?ַָאלעיד עיעשטָאבארט נופ םחומ

 -טעברא םעד נצריק גגעװ 1897 גוי (2) 14 נופ צעועג םעד *
 -קעט רעגרוברעמעפ וד נופ :קוורטש וד כָאנ נבעגעגסוורא גנוריגער וד טָאה גָאמ

 מעד םרווילאנא בעלרופסווא .טָאה נונעל .1897--1898 ברַאו וד נוא גקורבאפדליטס

 ,קרעוו .ג) ?צעזעג קורבאפ רעיינ רעד, רושַארּב רערעלוּפָאּפ רעד ניא צעזעג גקיזָאד

 ?סוורא סָאד גפורעגסוורא זוא סע סָאװ טומ ,טרוזולאנא נינעל .(488 .ז ,11 .ב

 טָאה סָאוו ,טפארק וד זא ,נָא טזייװ ,עטכישעג בווו בָאנ טגלָאפ ,צעושג מעד גּבעג

 -רעטעפ יוד נעװעג סע נעניוז, ,סעכַאנאה פא גווגוצנווא גנורוגער וד געגנוווצעג

 גרָאװעג טנדרָאעגנווא נענויז סָאװ ,נקיורטש עקוטלאוועג וד גנוא רעטעברא רעגרוּב

 :סיורא םומ נרָאװעג טוולגאב גענווז גקיורטש עקיזָאד וד ."1808--96 גרָאו וד גיא

 וד גשוווצ נטוורפשראפ םומ נוא גנורוגער רעד וצ נעגנורעדָאפ עטמוטשאב נלעטש

 נופ דנוב םענופ לויטנַָא גמסטנעַאנ מאב כעלטעלב נוא סעוצאמאלקָארּפ רעטעברא

 וו 0 | | .טמאק
 1172 ויב גָאט טעברא םענופ גנעל וד טצענערגאב 1897 גוי (2) 14 נופ צעזעג רעד

 רושָארב גווז נוא טָאה נונעל .ןריקוטנוז עשירעטאטילבָא גא נווא טלעטש נוא ָאש

 ,נויוואב טָאה נוא ,צעזעג רעיונ רעד וצ טגָאז סע סָאװ ,צלא םרווולאנא כעלרופסווא

 א ראפ סָאװ טומ ,גנוריגער וד טיג סע סָאװ ,סעכָאנאה ענעו גענווזו סע קוטשינ יװ

 געוורדסווא כיז נענעק עטמאאב נוא נטסולאטיפאק וד גגעוו עמורק גנוא עכיילג



 נעגנוקרעמאב 948

 ,עפוג טקאפ רעד רעמָא; .צעזעג נקידנגונעג םינ טסכעה גקיזָאד םעד נופ עליפא

 "אב וד טָאה -- ,נונעל טבוורש - ,גרָאװעג גבעגעגסוורא זויא צעועג אזא סָאװ

 .גנוגעוואב-רעטעםרא רעד בופ גלָאפרעד מעד נגעװ סעדיוא טגָאו סע סָאװ ,גנוטייד

 .?גנוגעװהאב .רעקיזָאד רעד נופ גנולקיווטנא רעקידרעטמווו א ןצ סיוטש א םיג נוא

 -עגנָא ווא  נטארקָאמעהלאיצָאפ 7 גופ  טסעטַארּפ *
 .זעגנָא כוו נבָאה םוא וצ .רָאו 1800 טסבראה ,גנוקישראפ גנוא נענינעל נופ נבירש

 -ונומ םענֹוא גענופעג ביז נבָאה סָאװ ,נמאהקָאמעהלאיצַָאס עטקישראפ וד גסָאלש

 ,אואקסּפורק .ק .1  :נעועג גענוגְלל ובא גענווו ויז נשיוװצ .רועיוא רעקטנוס

 ,וקסנישעּפעל .ג . ,אווַארָאזװועג .פ .( ,וקסווָאנאשזישזרק .מ .ג ,ווָאקראטס .וו .װ

 -ָאד א נופ געגיישרעד סָאד נפורעגסוורא טָאה טכעטָארּפ םעד .דנא .א קונגנעל .װ .פ

 ."גטסימָאנָאקע; עשיסור יד נופ געגנויושנָא וד טרילומַרַאפ טָאה רעכלעוו ,טנעמוק

 !ָארערק, געמָאנ נרעטנוא + גרָאװעג טסוואב זיא סָאװ ,טנעמוקַאד רעקיזָאד רעד

 ?סירעטקאראכ עמאס סָאד ווא ,("בוולג בוא, סָאד טסווה טצעזעגרעבוא כעלטקנוּפ)

 -עי נופ עיטאהקָאמעדלאיצַאס רעשוסור רעד נוא נטסינוטרָאּפַא יד ראפ קרעוו עשיט

 טיורב נזוירק עשיטארקָאמעדלאוצַאס וד נוא כוו טָאה -בנרָאו רע-90 ּפָאס .םווצ רענ

 ;"מימָאנַאקע, געמַאנ םעד נעמוקאב טָאה עכלעוו ,געגננוושנַָא םעטסוס א טוורמשראפ

 -וצוילָאװער מענופ גנוטיודאב יד נענעקיול םוצ גוָאלעגסיױא בוז יז טָאה טנורג ניא

 ראפ טנכערעג :בָאה נטסימַאנָאקע יד .טאוראטעלָארּפ םענופ םמאק נשוטילָאּפ נרענַא

 פמאק גקודנעלבירגניילק מעד -- גנוגעװאב-רעטעברא רעד נופ עבאגפוא-טנורג רעד

 -נָא .סאלק רעטעברא םענופ נשיונ עשומָאנָאקע עכעלגעט-גָאט ,עקירדנפוול וד ראפ

  טכאמ רעשיטילַאּפ רעד גופ גנורעכַארעד ,גטושרעהטסבלעז רעד נופ גנוצרוטש טַאטש

 -וּפאק רעד גופ גנושרעדנארעביא רערענַאיצוילָאװער גוא םאיראמעלַארּפ םעד כרוד

 נגעו קנאדעג םעד טקורעגסיורא נטסימַָאנָאקע וד גבָאה טפאשלעזעג רעשיטסולאט

 וד .גנוטביר רעשיטאהקָאמעד לארעביל א נוא גנונעהרָא עקיטנייה יד גרימרָאפער

 וד טומ נטסימָאנָאקע 'ד טרעטנעענרעד טָאה קיטקאטימרָאפער רעד פא עיצאטנעורָא

 עירָא עט וד טסאּפעגוצ טָאה םויסקראמ רעלאגעל בעד ביוא .נמסיסקראמ עלאגעל

 רעד טָאה ,עיואושזרוב רעד נופ גסערעטנוא עשיטילָאּפ יד וצ מויסקראמ םענופ

 ,םיוא רָאנ ,עירָאעט יד זיולב טונ גסערעטנוא עקיבלעו יד וצ טסאפעגוצ םזומָאנַאקע

 עקאט דיא "ָאדערקײ רעד .גנוגעוואב רעטעברא רעד.גופ קיי טק ארּפ וד ,רעקורעד

 -רעביא םרָאפ רעטנעװקעסנָאק נטסנוומא רעד בוא טָאה סָאװ ,טנעמוקַאד רעד גנ װעג

 /וצ רעטעברא יד קידנרידנעמַאקער ,נטסימַאנָאקע עשיסור יוד נופ עיציזָאּפ יד נבעגעג

 ?ולָאּפ מעד נוא נעגנורעסעבראפ עשימָאנָאקע ךאפ םמאק טימ זיולב .בוז נעמעגראפ

 ,אווָאקסוק .עי נבירשעגנָא טָאה "ָאדערקש םעד .נלארעביל וד גוָאלרעביא פמאק נשוט

 -ףוברעטעּפ רעד נופ ֹווווק םענוא נעגנוװשנָא עקיוָאד יד טקודייטראפ טָאה עכלעוו

 | | | .צנעגילעטנוא רעשיטסוסקראמ רעג

 ."עגנעמאזוצ ווא ?עגנוי, וד גופ נוא נשסיטָאנַאקע וד נופ גנוטערטסויורא יוד

 רעשִויּפָארייא וועריימ רעֶד גיא םזינָאזיװער םענופ גנוטוורפשראפ רעד טומ גלאפ

 וד, ,"לבוב נשירָאמ, סנייטשנרעב בופ גלָאפרעד רעד .גנוגעוואב רעשוטכולאיצָאס

 "עיטארקָאמעדלאוצַאס רעד נופ נבאגפוא יד נוא .םזולאוצַאס מענופ סעכָאנאהרָאפ

 ""עוואב-רעשעברא רעכעלטלעוולא רעד נוא סָאװ ,טימרעד גרָאװעג נפורעגסיורא ןוא



 49 טאיראטעלָאוּפ מענופ עינָאמעגעה רעד ראפ פמאק

 -ץער סנווטשנרעב .גנומערטש עשיטסינוטרָאּפָא עקראטמש צנאג א גענאטשטנא ווא גנוג

 .ה .ד) עיסקָאדָאטרָא רעשיטסיסקראמ רעד גגעק נעגנוטערטסיורא עשיטסינָאיזוװ

 -עגנווא טָאה סע סָאװ ,גפוצנורּפ ערענָאוצוילָאװער עטלא וד ןצ םייהוורמ רעד נגעק

 רעד גופ קורדסווא רעטססעלווב רעד טיוצ רענעי וצ נעװעג גענייז (סקראמ טלעטש

 נפא םוינַאוזווער גומ א געװעג עקאט נענווז גטסימָאנָאקע וד .גנומערטש רעקיזָאד

 -רעקלעפנשוווצ םענופ גווװצ נשידנעלסור מעד כיו טימ קידנלעטשרָאפ ,נדָאב נשיסור

 א0541 1 .'4 0{ 6... 4  ,םוינוטרָאּפָא גכעל

 -וא גוגעל טּבוורש ,םוינוטרָאּפָא רעד נענאטשטנא ןוא סע ווואוו ,םעד בגגעוו

 :קיוָאד םעד עז) 'גנוגעװאב רעודנוא נופ גבאנפוא עטסקיטכיװ יד, לקימרא םענ

 כענופ סעדיוסעייטנורג יד נופ קיטורק עקודנטכונראפ א .(492-417 ו"ו ,דנאב

 םעד עז) "?נָאט נעמ םראד סָאװ, רושָארב רעד נוא גבעגעג גונעל טָאה םזומָאנַאקע

 | .(614--481 ז"ז ,דנאב גקיזָאד

 גוא כיורטסע ,דנאלשטווד ,כוורקנארפ גוא רָאו 20:1848 גופ סעיצוילָאװער יד *

 רעד .סעיצוילָאװער עזאושזרוב נעװעג גענווז עפָארווא ווערוומ נופ רעדנעל .דנא

 "ָאוער-לארועפ וד געוועג זיא עולאווכ רערענָאוצוילָאװער רעקיזָאד רעד נופ ביוהנָא

 גוו נוא םולופ-וול גונעק םעד טרעדיילשעגּפָארא טָאה וז .כוורקנארפ נוא עיצוול

 ירוב צנאניפ רעסיורג רעד נופ נסערעטניא יוד טקירדעגסווא טָאה סָאװ ,גנוריגער
 רעד טליּפשעג עילָאר עטסערג ֹוד טָאה עיצוילָאװער רעקיזָאד רעד ניא .עוזאושז

 טימ, קילבוּפער יד טפמעקעגסווא ,טגָאז סקראמ וו ,טָאװה רעכלעוו ,סאפקירעמעברא

 טרימאלקָארּפ יז טָאה נוא לפמעטש ניוז ריא פא טניילעגפורא ,טנעה יד נוא רעװעג

 רעד נופ טלאטשעג ניא ,עוואושחרוב יד בננעװ רעבָא ."קולבוּפער עלאוצַאס סלאי

 וז םָאה נוא ,טפאשרעה ריא טרימאלקָארּפ טָאה ,גנולמאזראפ גנודנורג רעלאנָאוצאנ

 -עלָארּפ רעד טָאה ,עיּפָאמוא עטסוּפ סלא טרעלקרעד טאיראטעלָארּפ םענופ נעגנורעדַאפ

 רעטסזעידנארג רעד טָא טומש ,"דנאטשפוא גוי, נטוב טרעפטנעעג פורעד טאוראט

 דעד, ,סקראמ) "נגורקקרעגרוב עשוווּפָארוא וד גופ עטכושעג רעד נוא שונעעשעג

 ,(16--18 טווז ,ו 1982 ,"לעמוא, עבאגסווא ,"טראּפאנָאב-וול גופ רעמוורב רעט-8

 רעד טימ נוא ליוטנָא םאב טקוטשרעד עיזאושורוב יד טָאה דנאטשפוא גקיזָאד םעד

 -ןולָאװער יד גנענייז רעדנעל-וועריימ ערעדנא ניא .עוזאושורוכניילק רעד נופ פלוח

 גוא טכאמ רעכעלגונוק רעשוצורּפ רעד גגעק טלוצעג געװעג רָאו 23661848 נופ סעוצ

 יד ,ליּפשווב םוצ ,דנאלשטווד נוא זוא ייכרעד .םוטנגיובוול בעלטשער וד גנגעק

 קא טאב סאלק'רעטעפרא רעד געװעג עיצוילָאװער רעד נוא טפארק עקיטעט-טפווה

 טעיצוילָאװער יד גיא ץילָאר עקידנרופנָא יד רעבָא .טוטרעיופ םענופ ליוטנָא גווומ

 ,עיזאושזרוב רעדטרעהעג טָאה ,דנאלשטיוד נוא ביוא גירעד ,רעדנעל עקיזָאד 'ד נופ

 גוא טָאה נוא כאווש קוסעמסונטלעהראפ נעוועג כָאנ ווא סאלק רעטעברא רעד לייוו

 טָאד .ויטראּפ עקראטש ווא םינ לפוו שטָאכ א כיז נופ שָארעב טאהעג טינ צעגרע

 גוא שווראּפ גיא דנאטשפוא-רעטעברא םעד ראפ גקַארשרעד עוואושורוב וד כיז טָאה

 םוטעמוא זוא גוא רעדלעל ענעגייא ערעווו נוא גנוגעװאב נסאמ רעד ראפ גוא נוו

 -ורפ רעד טומ גוא מוצירפ וד םימ ערָאשּפ א פא געגנאגעג רעדנעל עקיוָאד וד ניוא

 -ןא גסאמקלָאפ ור גופ גנוגעװאב וד זיא טאטמלווער גיא .טכאמ רעכעלגוניק רעשוצ

 גופ סעיצוילָאװער יד נבָאה לקאכאס גטצעל גנוא נוא גרָאװעג טקומשרעד מוטעמ
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 עכעלגיניק יד  טצענערגאב סָאװטע ווולב רעדנעל עקיזָאד יד בוא רָאו ט'48
 ,נענאגחָא-טכאמ עשירעבעגצעזעג וד גוא עיואושזרוב רעד נופ לווטנָא גכרוד טכאמ

 ,םרָאד גוא גנוטכענקהאפ עשוצורפ וד טעטכינראפ טיג רעבָא ,טרעדגולעג זוולב

 סעיגעליװירּפ עשוטילַאּפ יד טעטכויגראפ טונ עקאט רעדיוו נוא ;נטונשעגנווא זיולב

 .עוטארקַאטסורא רעשיצורפ רעד גנופ

 סוצ גביוהעגפוא כוו גבָאה עכלעוו ,רעבעװ רענָאול וד גופ ךנאטשפוא רעד *

 דאצימ עיצאמאולפסקע רעטמעשראפמוא גוא טוונ רעכעלגעװסוונָא רעד גגעק פמאק

 בעשעמ גוא .1881 רָאו םענוא בוורקנארפ גוא נעמוקעגרַאֿפ ווא ,רעבעגטעברא וד

 ערעווו ניא נָאיל טָאטש וד גטלאהעג ענענאטשעגפוא וד גבָאה געט עכעלטע וד בופ

 -:ָא עלעגָאוצאזונאגרָא נוא עשיטולָא עקידנגונעג גנווק רעבָא קודנבַאה טונ .טנעה

 גוא בעל, .טפאלקעצ גוא טביוטשעצ נרָאװעג גנוגעװאב יד זיא ,טפאשרערופ

 גופ גנוזַאל רעד געוועג זוא אזא י-- "תמ אק נוא נבראטש רעדַא טע בוא

 -ער רעד גופ גרָאװעג טקירדרעטנוא זיא דנאטשפוא רעד .רעבעװ ענענאטשעגפוא יד

 נפ קיירמש רעד נעװעג גנוגעוואב עכעלנע נא זיא דנאלשטווד נוא .וומרא-גנוריג

 ברוד  נרָאװעג גפורעגסיורא זוא קיירטש רעד .1844 רַאו םענוא רעבעוו עשיזעלש יוד

 וד גנּפפטטשסיורא גופ טאטלווער סלא ,רעגנוה גוא טייקיזָאלטעברא רעכעלקערש רעד

 רעד .גרָאװעג טקירדרעטנוא קידסעירָאזכא זיא נוא ,נושאמ רעד ברוד טעברא-טנאה

 יד גופ דנאטשפוא םעד טרעדלישעג רעטעּכש טָאה נאמטפיוה .ג רעביירש רעשושטייד

 -טלעולא נא נעמוקאב טָאה עכלעװ ,"רעבעו יד, עמארד רעד נוא רעבעוװ עשיזעלש

 | | | .םעשי .גכעל

 עירָאעט יד -- (עפָארטסאטאק-- כָארב נעמאהוצ) עירָאעט-כָארבנעמאזוצ וד - 7

 -עג רעשיטסולאטיּפאק רעד- גופ גנאגרעטנוא םענופ טייקכעלדיימראפמוא רעד גנעוו

 רעשישטייד רעד עו ולאוער רעשיראטעלָארּפ רעד גופ טאטלווער נוא טפאשלעז

 ,טּפיוהאב עירָאעט רעקיזָאד רעד וצ כעפיוהעל טָאה ניוטשנרעב .דע טסינָאוויווער

 עמאזגנאל גנופ געו נטימ טיוג טפאשלעזעג רעד נופ גנולקיווטנא עקיטנייה יד זא

 .-עברא עד .נשוווצ גצאונגעק-נסאלק - ודי ,כעגנורּפש ענייק נָא ,געגנורעדנע

 סע נוא ,טעלגעגסווא ' זווווכעלסוב גרֶעװ :טסולאטיּפאק יד -נוא סאלק-רעט

 נופ "גסקאוונוורא , גויוװנפוטש א ברוד םזולאיצַאס מוצ גנאגרעביא נא בעלגעמ טרעוו

 וד נופ גנונוומ רעד טיול .רעשיטסילאיצַאס רעד נוא גנונעדחַא רעשוטמסולאטיּפאק רעד

 רעי90 וד נוא נעגנאפעגנָא ביו רָארג סעצָארּפ רעקיוָאד רעד טָאה גטסונגָאיזי ווער

 גופ מעטסיס רעד נופ גנורעטיירבראפ וד טכארבעג יז גבָאה זווװאב סלא ;נרָאו

 :ראפ נטויקבעלגעמ עלאגעל ור נופ גנורעסערגראפ יוד ,גנובעגשעזעג-קורבאפ רעד

 עגאל רעשימַאנָאקע גוא רעכעלמכער נייו נופ גנורעסעבסווא וד -,םאלק-רעמעברא

 וד זא ,םעד גגעוו טגַאועג סעדיוא ,גנזנוימ רעויז טול ,טָאװ צלא סָאד .לג .ד .א

 :ופרעד נבָאה נטסינַאיזיװער יד .טעלגעגסיוא נרעוו גבורּפשרעדיוו עשיטסולאטיּפאק

 .קיטולָאּפ רוא גסאפוצ טונ פהאד י עיטארקַאמערלאוצָאס וד וא ,ריפסיוא נא טכאמעג

 -ראפ וצ גבערטש טינ פראד יז ,עיצוילָאוװער א וצ .ה .ד ,"עפָארטסאטאקש רעד וצ

 ודנואנטעברא פראד יז זא ,גגעוו ערענַאוצוילַאװער ,עינאזטלאוועג טומ טכאמ וד נמאכ

 טומ טפאשרעטעבראטימ גופ דַאסעו נפא ,טפאשלעועג רעזאושזרוב רעד נופ נעמאר

 סערָאשּפ . כרוד זייוװ ניו ט .מזולאוצַאס מער קידנכעלקרוווראפ ,עיזאושזרוב רעד

 | | : .עוואושזרוב רעד טימ
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 'רעמעברא רעכעלרעקלעפנשוווצ רעד נוֿפ סערגנַאק רענוימעגלא רעטשרע רעד *

 רעּבאוטקָא גטי8 נווב נט 80 םענופ עלענעשז נוא נעמוקעגרָאפ ןוא עוצאיצַאסא

 "-:וא םענופ סעוצקעס 99 נופ נמאגעלעד ,גאט 60 נעועג נענייז םיא פא .רָאא 06

 ץעשוראציװש יוד רעקירעד ,גטפאשלעזעג עגעסָאלשעגנָא 11 נופ גוא לאגָאיצאנרעט

 רצו םא טיובעג כוז טָאה לאנַאוצאנרעטנוא םענופ עוצאוונאנהָא וד .גנענווראפָארּכ

 ,טארילארענעג א נעגאטשעג ווא שָארעב .טוולארטנעצ גשוטארקַאמעד נופ סעדווס

 | .ציפש רעד נוא נסקראט םימ ,סערגנָאק מענופ טלויוװעג
 פעד גקוטעטשאב בוא נענאטשאב ןוא סערגנַאק נטשרע םענופ טעבראיטנורג יד

 "נָאמ רעד נוא .טעברא נווז גופ גפיצנורפ וד נוא לאנָאוצאנרעטנוא. םענופ טוטאמס

 םליה רעקיטייוטנעק רעכעלרעקלעפנשיווצ נגעוו ננארפ וד נענאטשעג נענווז גנוגעדרָא

 רָאָאק בגעוו ,גענווראפ ץקענַאוסעפַָארּפ בגעוו ,לאטופאק נוא טעברא נשי ווצ פמאק גנוא

 גנעוו ,טודערק גכעלרעקלעפנשווצ נגעוו ,טווצ טםעכרא וד נצענערגאב נגעוו ,עוצארעפ

 "עג ווא ,טנַאמרעד גינעפ סָאװ ,עיצוילֲַאזער רעד נופ דָאסעו נוא .וו.א.א גרעוומש

 ,נענויראפ רעטעברא יד נגעװ  טםאר-לארענעג םענופ םודנארָאטעמ רעד נרָאװעג טגוול
 .ק וז םָאה - גבוושעגנָא ."םפנוקוצ גוא םראוונגעק ,טייהנעגנאגראפ רעווו גנעוו

 ?אכע םענופ סעקצאוונאגרַא סלא ווולב טונ נענווראֿפ וד טנכיוצאב טָאה יז .סקראמ

 טענופ גדאווטַא עטריזונאגרַא טלא בווא רַאנ ,טאוראטעלַארּפ םענופ םמאק נשימַאנ

 | .גנונעדרַא רעשיטסולאטוּפאק רעד גנגנעק עמאק נשוטולָאּפ

 ינווא, פא יוהװ ,טאוראטעלַארּפ םעד צוכא ,נסאלק עלא פא גנווושנָא וד

 ,שואגאב נשוטסינוטרַאּפָא סלאסאל נופ גנרָאװעג נעמונעג ווא ?עסאמ ערענָאוצקאער

 ,סלאסאל בעוודוא עשיטסינוטרַאּפָא ערעדנא ליפ ווו טקוּפ ,וו זויא טרָאד נופ נוא

 .רעשיטָאג רעד נעמונעגנָא טָאה סע סָאװ ,םארגָארּפ רעד נוא נרָאװַעג נסָאלשעגנווא

 עכוזָאד יד .(1878) ווטראפ רעשיטארקַאמעדלאיצַאס רעשושטיוד רעד נופ רַאפנעמאזוצ

 קומירק, בנווז גיא גסקראמ .ק דאצימ קימורק עקראטש א נפורעגסוורא טָאה לומרָאּפ

 "סונומַאק, םענוֿפ טרַא עדנגלַאפ סָאד טרימוצ סקראמ ."םארגָארּפ רעשיטַאג רעד נופ

 ,טיואושזרוב רעד נכעק טציא נעווטש סָאװ ,נסאלק עלא נופ, :"טסעפינאמ נשוט

 גרענַאוצויֿפַא װע ד7כעלק רוי וו א טאוראטעלָארּפט רעד זיולב רָאפ טלעטש

 רעד טימ טעטכונראפ גרעוו נוא עדורעי א וצ .נעמוק גנסאלק עקורעּביא עלא .ט א לק

 ױוא  עפוג זוא טאיראמעלַארּפ רעד רעבָא ,עירטסודנוא?סיורג רעד נופ גנולקי וטנא

 נא .(96 .ו ,1959 ,"לעמיא, עבאגסווא ,"טסעפוינאמ רעשיטסינומַאק,,) "טקודַארּפ

 -וצוילַאװער ויא עיזאושזרוב 'ד טכיזנוה א ראפ סָאװ נוא ,קודנרעלקרעד ,כָאנרעד ||

 טביורׂש ,רוא וצ עיונענעב רענַאיצוילָאװער זוא טאיראטעלָארּפ רעד סָאװראפ נוא רענָא

 גענווז ..גסאלק לטומ וד זא ,וצ ויברעד טויג טסיפונאמ רעד רעבָא, :רעטייוו סקראמ

 וד גוא ניוגוצרעבירא רָאפ םיומש ווו לפיוו פא ,ליפווזא פא זיולב רענָאיצוילַאװער

 -כוא נא לָאמארעדיװ זיא טקנופהנאטש נקיזָאד םעד נופ .טאוראטעלַארּפ םענופ נעוור

 -ץפ וד םומ כָאנ וצרעד נוא ,עוזאושורוּב רעד טימ נעמאווצ זא ,גנוטמיוהאב וד גיז

 2פרוד גווא זיולב  סאלק רעטעברא םוצ גוצאב נוא טשהעמיולק ויז "נדליב , ,נלאדַָא

 .ן"בארגָארּפ רעשיטָאג רעד נופ קיטירק, ,סקראמ .ק) "עסאמ ערענַאוצקאער עקיסיו

 -ונאמ מענוא יווס סקראמ טניימ "נסאלק-לטומ, רעטנוא .(81 .ז ,1082 ,"לעמיא,

 .טוטרֶעיוּפנילק סָאד כווא םָעֹד נשיווצ ,םוטרעגהיבניולק סָאד ָאד ווס ,טסֲעַּפ
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 ,טאיראטעלָארּפ מעד צוכ ,:סאלק .עלא וא ,טקנופדנאטש נטשוטסוסקהאמוטנא םעד
 בווא נלאסאל אב .נעמונעגרעביא טָאה ,עסאמ ערענַאוצקאער .עקוסיוכרוד א נענווז

 :בורטש"טמנורג יד נופ רעניוא עקאט בוו טמענ גנווושנָא רעקיזָאד רעד נופ .וקצַארט

 רעטנענאמרעפ, נֹופ עירָאעמ רעשיטסוקצָארט רערעגָאיצוילָאװער-רטנָאק טציא רעד נופ

 רעשיטארקָאמעד זאושזרוב רעד ניא מוטרעיוּפ סָאד גרירָאגגיא סָאד --- ?עיצוילָאװער

 -עלָארּפ םמעד נשיוצ טקילפנַאק נכעלדיימראפמוא נא גנעו וודוא יד ,עיצוילָאװער

 .גענעקוולּפָא סָאד נוא ,םוטרעיופ םעד נוא ,טכאמ רעד אָב כיז טלעטש סָאװ ,טאוראימ
 -אטעלָארּפמ רעד אב רעיופ-לטומ גפומ דנוב סטאיראטעלָארּפ םעד נופ טויקכעלגעמ יד

 גרוּבמעסקוול עזָאר נעגנאגאב בווא זיא גרעלעפ נומ נבלעז םעד .רוטאטקוד רעשיר

 נוא עיטארקַאמעדלאו צָאס רעקידווערוומ רעד נופ .גלאקידאר עקנול, ערעדנא נוא

 -אטעלָארּפ טונ וד גנופ ?טיוקשורענַאוצקאער רעקיסיוכרוד; .רעֶד ננעו עגארפ רעד

 | | .גסאמ עשרעוופ יוד נופ ביוא נירעד עקידנטעברא עשיר

 דָאג רעד נופ לומרָאפ יד זויא 1801 רָאו מענוא טרופרע נוא רָאפנעמאזוצ ,נפא

 טסקעט זמענופ נרָאװעג גפרָאװעגפיורא ,טריקיטירק טָאה סקראמ סָאװ ,טארגָארּפ רעשוט
/ . 

 ,מארגָארּפ עוונ יד נעמענָא מאב

 : גרָאװעג טרודינאגהַא זוא דנאבראפזרעטע בר א רעשיו סו רדנפָאצ רעדי*

 -עגכוונבָאה מיא נופ שָארעב  .רעטעברא רעגרוברעטעפ וד גשוווצ 1878 רָאו םענוא

 ,טַאה דנאבראפ רעד ..נורוטלאכ נאּפעטס רעילָאטס רעד נוא וקסרָאנּבָא רעטָאלש רעד טלעטש

 "ראּפ עשוטסולאָוצָאס יד וצ נָא כיז רע טסולש םמארנַארּפ נווז טוול זא ,טרעלקרעד

 -שוראדילָאס רעכעלרעקלעפנשיווצ .נופ וידיא יד קודנקורסיורא ,טערוומ נופ נעויט
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 .ןוא בנעגנווושנָא ענווז טיול .רעטעברא עשידנעלסיוא נוא עשיסור וד נופ טיוק

 ָאלָאעדיא רעשישסיקלָאפ רעד וצ טנעָאנ נעװעג סָאמ רעסיוועג א נוא דנאבראפ רעד

 -רעד געמאזוצ יעדניימעג רעד גנוטיידאב עסוורג א נבעגעגוצ ,.ב .צ ,טָאה רע ןעיג

 ראפ פמאק םעד עבאגפוא עטסטנעַאנ נייז יו םקורעגסוורא דנאבראפ רעד טָאה .טימ

 רעקי דנעטשבלעז א נופ טייקיטוונ יד טנעקרענא טָאה נוא טייהוורפ רעשיטולָאפ

 -קא נא נעמונעג דנאבראפ רעד טָאה 1870--1878 ברָאו וד נוא .גנוגעוואב-רעטעבר

 יד וצ נפורֿפוא גזָאלעגסוורא טָאה ,רעטעברא יד נופ גקיורטש וד נוא לױוטנָא נװימ

 גוא .רעטעברא 200 רעביא עיצאזונאגרָא בויז גוא טלווצעג טָאה נוא רעקיורטש

 ---?אוראז .אואשטַאבאה , רעמונ גנווא גזָאלעגסוורא דנאבראפ רעד טָאה 1880 ֿפארוועפ

 .דנאלסור גוא נאגרַארעטעבהא נטקורדעג גטשרע ער

 =םערָאד געוו קודנדיור ,סעָאט א גלָאלרַעד יָד גינעל טָאה ,טנווש סע .ווז 6

 .עבלעוו ,עוצאזינאגרָא רעד נגעװ .ה .ד) 1870 .ו םענופ דנאבראפ-רעטעברא נשיוסור

 יראַוו ,כוז טלדנאה ָאד .(נורדעשטש נוא ואל גופ נעוועג טריפעגנָא זוא'ס

 נוא 1878 רָאו סעניא טעדנורגעג דנאבראפ נשידנ עלסור מערָאד מעד נגעוו ,כעלנווש

 -וטסולאיצַאס עטשרע 'ד זיא דנאבראפ רעקיזָאד רעד .יקסוואלסאז .ָא .עי נופ סעדָא

 נענופעג בוז נבָאה געייר ענווו נוא .דנאלסור נוא .עוצאזונאג רָא"רעטעברא ץש

 רעד פא טקורעגסיורא טָאה דנאבראפ םענופ םארגָארּפ יד .רעטעברא 9220--900 םורא

 -עטניא יד נוא ,טווחוורפ עשימילָאּפ יד גרעבַאהעד וצ עבאנפוא יד ייר רעטסטנעַאנ

 עשו דנאגאּפָארּפ עטיירב א טריפעג טָאה דנאבראפ רעד .מזולאוצַאס גראפ פמאק נופ נסער

 .רָאו 1875 נקיבלעז םָעד גוא טריִמָארגֲעצ םיא טָאה גנוריגער וד . רֶעבָא ,טייקיטעט
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 -עג נּבָאה ,עדנאגאּפָארּפ גווו טומ גנווצרעד טָאה דנאבראפ רעד סָאװ ,רעטעברא יד

 רעטעּפש בענייו סָאװ ,סעוצאזונאגרָא ערענָאיצוילָאװער ליפ גוא גרעק םעד טעדלוב

 .נענאטשטנא

 גופ קוטקאט רעד גגעװ עגארפ רעד וצ נעקנאדעג סרָארלעסקא טרוטוצ נונעל *

 נינעל זא ,טינ טייטאב סָאד .עיצווָאּפ נווו ראפ עצויטש סלא עיטארקָאמעדלאיצַאס רעד

 געכוקעגפיונוצ כוז ווא רע .געקנאדעג עקיזָאד וד טימ מיקסאמ בעוועג גצנאגנוא זיא

 נוא גטסימָאנָאקע וד גופ טקנומדנאטש םעה בעגעקוול םענוא ווולב גדָארלעסקא טימ

 נשימילָאּפ א גרופ וצ טיוקיטוונ וד עבאגפוא ענוימעגלא בא וו גענעקרענא מענוא

 -ונעל גשוװצ גטמיוהנדוושראפ-גנונוימ טקרעמעגנָא בוז גבָאה נאד נווש רעבָא .פמאק

 רעבלעו רעד נוא טָאה גינעל .קוטקאט בנגעוו עגארפ רעד גוא גדָארלעסקא בוא בנענ

 ,נבירשעג ,/1/ גופ טסעטָארּפ;ע רעד גרָאװעג טלעטשעגנעמאזוצ זוא'ס נעװ ,טווצ

 ,נקעטש עד גנוובעגרעבוא רָארלעסקא טָאה ,גטסימָאנָאקע וד גנגעק קודנפמעק ,וא

 -:ורעדָאֿפ עשיטקארפ וד םיוז א נָא טוָאלעג טָאה ,גונעל גָא טויוו'ס יוװ ,דָארלעסקא

 -ןשזרוב מוצ גנווצאב-ילמיב יד קידנרוקיטירק ,טָאה נוא טאוראטעלָארּפ םענופ נעג

 -טנא רעמ גוא עקידנעטשבלעו ענעי טימרעד טשוטראפ 'יװיוזא, ,םוילארעביל גזא

 .ו) פמאק נשיטולָאּפ םענוא טמענראפ טאוראטעלָארּפ רעו סָאוװ | ,/ גנולעמש עגעסָאלש

 1 .(18 .זו ,ע '"כובלמאזינינעל , ,נווָאסערטַאּפ וצ וװירב

 רָאלק נינעל טָאה 1809 רָאו םענוא נווש ןא ,בוז טליפ סערוש עקיזָאד וד גוא

 עכלעוו ,רושָארב סדָארלעפקא נופ גצנעדנעט עבעלרעפעג ענעיו טבבכווצראפ גנוא געועג

 "ודרעטייו רעייז נעמוקאב ,1904--1908 נרָאו יד נופ קוידנביוהנָא ,כָאנרעד גבָאה

 -וצ נופ קיטקאמ עשוטסוושעשנעט יד טמוטשאב נצנאגנוא נבָאה נוא גנולקווומנא עק

 י 7 .מוילארעביל מעד נעניד
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 רעש י'דנעלסור רעד נופ רָאפנעמאווצ רעטשרע רעד *

 גיא נעמוקעגרָאפ וויא יטראּפרעטעברא רעש יוטאוקַאטעדל איצָא ס

 געוורפאב ראפ נדנוב יד נופ רעיוטשרַאפ נעװװעג נעגיוז םוא פא .1808 טראמ ניא ,קסנימ

 :אלסָאנירעטאק ,רעוװעיק ,רעװקסַאמ ;רעגרוברעטעפ רעד נופ םסאלק רעטעברא מער

 -ראעג טָאה רָאפנעמאווצ רעד .דנוב-רעמעברא נשודוו םענופ רעווטשרָאפ נוא רעוו

 -אגרָא ענעפורעגנָא עלא זא ,סולשאב א בנרָאװעג געמונעגנָא ווא סע .געט וורד טעב

 לעטשנעמאווצ  נוא .םגא.דס.ר רעכעלטויהנווא נא גוא םפוונוצ בוו נסוג סעוצאזינ

 ,רָאפנעטאווצ נפא נרָאװעג גבילקעגסיוא זיא רעכלעװ ,ייטראפ רעד נופ ק"צ מענופ

 רעד גגעװ נגארפ יוד .ָאקנעשטדאר .ס נוא רעמערק .א ,נאמלדווא .ב נוורא גענוי

 -עגנָא ווולב נעניוז סע .גרָאװעג טלדנאהאב טונ רָאפנעמאזוצ נפא ןוא מארגָארמ

 -עגסוורא זוא סָאװ ,טסעפינאמ רעד .נעגנומיטשאב עלענַאוצאזונאגרָא גרָאװשג געמוָנ

 נבאגפוא-טנורג יוד נבעגעגרעביא טָאה ,רָאפנעמאזוצ םענופ נעמָאנ נוא נרָאװעג נבעג

 -נעטשבלעז רעד ראפ נעווטש סָאװ ,דנאלסור ניא גנוגעװאב רעשיטסולאוצַאס רעד נופ

 רעד גנגעוװ וידיא יד טריפעגכרוד טָאה טסעפונאמ רעד .גנוגעוואב רעטעברא רעקוד

 םעד גגעק גנוגעוואב רערענַאיצוילָאװער רעד גוא טאוראטעקַארּפ םענופ עינַאמעגעה

 גוא מויטוילַאסבא םעד נגעק פמאקס םענופ נבאגפוא וד קידנכוורמשרעטנוא ,םווראצ

 2ופ נבאגפוא עשיטסולאוצָאס ענוומעגלא וד טימ פמאק נשוטולַאּפ םעד קודנדנוּבראפ

 טאיראטמעלַארּפ רעד נָאק כוו ראפ טייחיירפ עשיטילַאּפ וד, .גנוגעוואב"רעטעברא רעד
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 -ווװ סָאװ --.טסעפינאמ םענוא רומ גענעוול --- ,נוולא ווולב גרעבָארעד דנאלסור גוא
 -ולֲאּפ גוא רעקיטכערטרעדינ גוא רעקידסענָאדכַאּפ ,רעכאוש צלא ,כערזימ וצ רעט
 נבאגפוא עשיטילַאּפ עלערוטלוק רעמ צלא ,עיואושורוב יד טרעוו טכוזניה רעשימ
 -וסור רעד פראד סעצוולפ עטסעפ ענווו פא .טאוראמעלָארּפ םענופ לרווג נפא גלאפ
 יד גרעבָארעד נופ כאז 'ד גגָארטסוורא טעװ גוא נגָארטסוורא םאלק"רעטעברא רעש

 מוצ טםורש רעטשרע .רעד ויולב רעבָא ,רעקיטוונ א זיא סָאד .טווהוורפ עשוטילָאפ

 נפאשאב וצ ,טאיראטעלָארּפ םענופ עוסומ עשורָאטסוה עסוורג וד נכעלקרוווראפ

 ראפ . טרָא - נווק גווו םונ טעוװ עס רעכלעװ גיא ,גנוגעדרָא עכעלטפאשלעזעג - אזא

 -םָארא טעוו טאיראטעלַארּפ רעשיסור רעד .נשטנעמ א כווד גשטנעמ א גרוטא|לּפסקע

 עיגרענע רערעסערג כָאג טומ וידעק ,גנושרעהטסבלעז| נופ בָאו םעד כוז גופ נפראוו

 :לופ םעד זיִּב עיזאושורוב רעד גוא מוולאטיפאק מעד גגעק םמאק מער ,בצעזוצרָאפ

 : ,"טוולאוצָאס מענופ גכָאצוג

 וומראפ רעד נופ נאגרָא-לארטנעצ נראפ נכאמ וצ טמוטשאב טָאה רָאפנעמאזוצ רעד

 גנורוגער רעד .װעוק נוא  נעגנאגעגסוורא זוא עכלעוו ,"אמעזעג אואשטַאבארה , וד

 "נעמאווצ רעד טקידנעעג כיז טָאה סע יװ ,םפעד כָאנ פעקווט געגנולעג רעבָא ווא

 .ס"צ רעד ווולב טינ גרָאװעג טרוטסַעַרא זיא סע .עוצאוונאגרַא יד גרומָארגעצ ,רָאֿפ

  עוצקאדער יוד כיוא נוא רָאפנעמאזוצ םענופ רעמעגלווטנָא עלא םאמיק בווא רָאנ

 ווזא טינ ןיא עיצאוונאגרָא יד ..אטעזאג איאשטָאבאר, רעד גופ יורעקורד יד גוא

 .ּפאלק גקיזָאר מעד נופ כוו וצ געמוקעג ביג

 דרָא גווא נוא .ייטראפ יִד טקונווראפ םונ כָאנ טָאה רָאפנעמאזוצ רעטשרע רעד

 ,כוז גשוווצ גדנובראפ טונ נבולּבעג נענווו נטעטימָאל עקיטרָא וד .סעצנאג שינאג

 רע סָאװ ,םעד גיא טיוטשאב רַאו 1898 םענופ רָאפנעמאזוצ םמענופ גנוטיודאב יד

 / ,עיצאזינאגרָא-ייטראפ עשידנעלסורלא נא גפאשאב וצ טירש רעטשרע רעד גנעוועג זוא

 ,טאוראטעלָארּפ מענופ יוטראּפ עשיטילַאּפ עקידנעטשבלעז עכעלטייהנווא נא נפאשאב וצ

 גוא נטארקָאמערלאוצַאס עשו סנור יד גופ דנאבראפ = |
 ,גמארקָאמעדלאיצַאס עשיסור וד נופ עוצאזונאגרָא עשודנעלסווא--ד נא ל ס וו א

 גופ גנווורפאב , עּפורג רעד נגופ ויטאיצינוא רעד טיול רָאו 1894 ּפָאס םעדנירגעג

 :עשוטסודנאגאּפָארּפ גוור נעװעג נענויז דנאבראפ מענופ נבאגפוא יד ."טעברא רעד

 "סור ראפ רוטארעטול עשיטארקָאמעדלאיצַאס עשידָאורעּפ נוא גרושָארב נבעגסיורא

 גנורופנָא רעד רעטנוא נצנאגנוא בוו נענופעג דנאבראפ רעד טָאה גנאפנַא גוא .דנאל

 -סיוא עלא טריטקאדער טָאה עכלעוו ,"טעברא רעד נופ גנווורפאב , עפורג רעד נופ

 ?ָאד םעֶד פא .(1808 רעבאיָאנ) רָאפנעמאזוצ 1 גווז זיב דנאבראפ מענופ נבאנ
 ,געגנאגעגרעדגאגאפ "טעברא רעד נופ גנווורפאב , עפורג יד יא רָאפנעמאזוצ גקוו

 -פוא עבעלטנדרָא וד גופ גנוצאשּפָא רעד גוא דנאבראפ מענופ טיוהרעמ רעד טומ כוז

 ףנאבראפ םמעניא ןםָאה םייצ רעקיוָאד רעד וצ :גנוגעוואב-רעטעברא .רעד נופ נבאג

 -גָא וד טנאהרעּביוא יד נעמוקאב דנאלסיוא ניא נטארקָאמעדלאוצַאס עשוסור וד גופ

 עג נוא רנאבראפ םענוא גנוטכיר ?עשיטסומָאנָאקע , וד .נטסומַאנ ָאקע יד גֹופ רעגנעה

 .-סווא שיטילָאּפ קוטלוגדגע כיו טָאה ?ָאלעיד עיעשטָאבאר , גאגרָא נויז נופ טלאטש

 -(000 לערּפא) דנאבראפ םטענופ רָאפנעמאזוצ 11 נפא גוא ,1900 רָאו טוצ טמערופעג

 .םומ געמאווצ "םעברא רעד נופ גנווורפאב  עפורג וד :גנוטלאּפש א :עמוקעגרָאפ ויא



 955 םארגַארּפ גוא עיצאזינאגרָא וקיטקאט .דראגנאווא טלא יטראפ רעד ראפ טמאק

 :וָאלראפ נבָאה ,נסָאלשעגגָא רוא ןצ כיז נבָאה סָאו ,דנאבראפ םענופ רעדולגמימ יוד

 ערעדנוזאב א טעדקיבעג נבָאה בוא דנאבראפ םענופ סוורא נענווז ,רָאפנעמאווצ עד

 ."וצ ןוא 1001 רעבאוטקָא נוא .?טארקַאמעדלאוצַאס , עוצאזונאגרָא ערענָאוצוילַאװער

 לוומּמַא נשידנעלסיוא םענופ רעווטשהַאפ יד נופ רָאפנעמאווצ א נרָאװעג נפורעטפוונ

 -לאוצָאס, עוצאזונאנרָא רערענַאיצוילָאװער רעד גופ ,/אוראז, נוא "אוקסיא, נופ

 -םווא בוא בנטאהקַאמעדלאיצַאס עשיסור וד נופ דנאּבראפ םענופ נוא ?אוקַאמעד

 "סיוא ניוק זוא רָאפנעמאזוצ נעא רעבָא .גנוקוגווראפ א נפאשאב וצ לוצ נטימ דנאכ

 עשימארקַאמעדלאוצַאס ערענַאוצוולַאװער עשודנעלסווא עלא .נעמוקענרַאפ םונ בוולג

 רעד גופ עגיל רעשידנעלסיוא רעד נוא טקונווראפ םעד כָאנ כוו נבָאה נטנעמעלע

 גרָאװעג טעדנורגעג זיא עכלעוו ,עיטאהקַאמעדלאיצַאס רערענָאיצוילָאװער רעשיסוד

 ."רָאפנעמאזװוצ-גגוקונווראפ , נטנַאמרעד נבווא םעד נפורוצפיונוצ ןוגרּפ נכָאנ פעקווט

 -אווצ זוא רנאלסווא גוא גטאהקָאמעדלאיצַָאס עשיסור וד בנופ רַײבָא דנאבראפ רעד

 -סיוא רעד נוא רענערט רעד גבולבעג ?ָאלעוד עיעשטָאבאר , נאגרָא נווז טימ נעמ

 "עדלאוצַאס רעשיסור רעד ניא נעגנווושנָא עשיטסינומרָאּפָא עטכער יד גופ רעקירד
 ;םורג בוא טעוצאזינאגרָא עקירעביא יד נשיווצ .(מזימָאנָאקע םענופ) עיטארקָאמ
 | .יטראפ רעד נופ רָאפנעמאזוצ 11 נפא גרָאװעג גזָאלעגרעדנאנאפ רע זיא

 ןוא ,גנוטויוצ עשיטולַאפ א גלעטשקעווא זומ עמ זא ,םעד נגעו קנאדעג רעד ?

 "עגהוברעמעפ םענוא טעברא נווז גופ רָאורעּפ םענוא בכָאנ נענונעל אב נענאמשטנא

 זָאבאר, נגעוו --- ??נָאמ געמ פראד סָאװ, גיא םעד נגעװ עז) פמאק נופ דנאּבראט

 נוא (461 .ו דנאב גקיוָאד םענוא ,ץעוצאמרָאפ רעטשרע רעד נופ ?ָאלעוד עיעשט

 ,לווטנא נא בנעמונעג נונעל טָאה ועגא .גנוקושראפ רעריביס רעד נוא לָאמאכַאנ

 רשוועיק וד נלעטשוצפוא גוורפ וד נוא ,גלָאפרעד נָא טקידנעעג ביז טָאה רעכלעוו

 "רענא רָאפנעמאזוצ נטשרע םענופ סולשאב נטוול ווא עכלעװ ,/אטעזאג אואשטָאבאר ,

 סלא גרָאװעג טקרעמעננָא עלופא ןוא נונעל ,נאגרָא-לארהטנעצ גראפ נרָאװעג טנעק

 | | .רעטקאדער ריא

 -עגרוברעטעפ םענופ רעומ עטלא ערעדנא נוא נונעל רָאנ וו ,רָאו 1900 גנאפנָא

 גוא נעמוקעגרַאֿפ ןוא ,גנוקושראפ גופ טרעקעגמוא כוז נבָאה פמאק גנופ דנאבראפ

 -טזעננַא וד םומ (ָאקנעשטראר ,וָאסערטַאּפ ,וָאמראמ ,נונעל) גנומאראב א ווָאקסּפ

 -אב רעקוזָאד רעד פא .(וקסוָאנאראב-נאגוט ,עווורמס) נטסוסקראמ עלאגעל .עטסנע

 רעקיטפגוקוצ רעד נופ) גנומווצ א נופ נאלפ רעד גרָאװעג טלדנאהאב זיא גנוטאר

 ץפורג וד גרעוו נגיוצעגוצ טפראדעג טָאה גנוטווצ וד נבעגסוורא םוצ .(?ארקסוא ,

 2 יי = ."טטברא רעד נופ גנווורפאב ,;
 רעד נוא געטוסעג געניוו עכבלעוו ,וָאסערטַאּפ בוא נונעל נבָאה 1900 טסוגוװוא נוא

 ףרופעג ,גנומווצ וד גכעגסוורא נופ נעונוא םעד נריוונאגרָא בולוצ לעוצעפס צייווש

 יַאז וד ."טעברא רעד נופ גנגוורפאב , עפורג רעד טיס נקגנולדנאהרעטנוא מעד גנעוו

 -עלּפ בולוצ לאפכרוד א טימ טקידנעעג טםינ ריש כוז נבָאה נעגנולדנאהרעטנוא עקיז

 -עג ווא סָאד י'װ .עיצקאדער יוד ביוא זא ,טאהעג עריומ טָאה רעכלעוו ,נווַאנאב

 קוננעהפָאמוא :ווו יז טעוװ ,דנאלשטייז גוא נענופעג בוז טעװ ,טקרעמעגנַָא נעוו

 גגעוו עז) עפורג רעד נופ רעריפנָא נשיטקאפ םלא ,םוא נופ גוא עפורג רעד נופ

 "עגסווא טונ רוש זיא סע ווזאיו, ;91--19 . ,17 .ב ,"קרעווע ,נעגונעל אב םמעד

 .(""אהקסוא , וד גרָאוװעג נשַאל
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 ,רנאלשטיוד ניא 1000 רעבאקעד גופ נווגסוורא נּביוהעגנָא טָאה "ארקסוא , יד

 , ,דַארלעסקא ,וָאנאכעלפ :נוורא נענוו עוצקאדער רעד נוא .נעכנוומ טָאטש רעד נוא
 -מָאּפ ,ווָאטראמ ,נונעל ,,םעברא רעד נופ גנויורפאב , עפורג רעד נופ -- שטולוסאז

 רעד נוא טעברא עשירעטקאדער עכעלטנורג וד .רעוט עשידנעלסור יד נופ---ווַאסער

 עג נבָאה לופ נונעל נעװעג זוא "ארקסוא, רעד םימ רעריפנָא רעשוטקאפ
 -קאדער רעד נופ ראטערקעס ,וָאטראכ גוא וָאכאכעלפ "אהקסיא, רעד גיא גבורש

 "ארקסיא , רעד טומ לעלאראּפ .אואקסּפורק .ק .נ (1901 לערּפא נופ) געװעג זוא עיצ
 טָאהס נכלעװ ,"אוראז, לאנרושז רעשיטערָאעט רעד ניוגסוורא נביוהעגנָא םָאה

 נביוהעגנָא "ארקסיאש טָאה רָאו 1009 לערּפא נופ .לסקעז רעקיּבלעז רעה טריגאדער

 .נָארנָאל נוא נווגסו|רא

  טייקמאזקרעמפוא וד כוז וצ טדימשעגוצ בייהנָא נופ בוולג טָאה "ארקסיא, יד

 -רָאּפסנארט .דנאלסור נוא גנוגעוואב רעשיטמארקָאמעדלאוצַאס רעד נופ רעוט עלא נופ

 -וושראפ כרוד נרעװ טנעיילעג "אהקסיא, יד טגעלפ ,דנאלסור נויק לאנעלמוא טריט

 -עברא בוא גרענָאוצוילָאװער-נלאנָאוסעּפָארּפ ,כעלווורק עשיטארקָאמַעדלאוצַאס ענד
 .גרעוו נבירעגסווא טגעלפ רופאפ סָאד זיב יז נעמ טָאה טנעוולעג .רעט

 .טרופעג טָאה ,גונעל רערופנָא רוא צלא נופ רעירפ ריא נוא בוא ,?ארקסיא יד,
 -ָאװער מעד נענעקיוק גווו גגעק ,םוומָאנַאקע מעד נגעק פמאק נקודסענַאמבארנָא נא

 .ירעראטסוק רעלעגָאוצאזונאגהָא בוא םזיקע נייז נגגעק ,פמאק נשוטולָאּפ גרענָאוצויל
 -סֹוב כיו טריּפורג עפוג "ארקסוא, רעד מורא ,"ארקסיא, רעד נופ נעיודיא יד טורא
 רוא כרוד נרעוו עֶכלעוו ,סעיצאזונאגרָא עקיטרָא טייהרעמ  עקוטלאוועג יד זייווכעֿפ

 יד ---"סעקאירק סוא, וד .נטסימָאנָאקע 'ד אב נעװעגּפָא רערעדנא רעד כָאנ ענווא

 ענעעועגנָא נטסנוומא יוד נרעװש--גנוטכור רעשורקסוא רעד נופ רעגנעהנָא עוווטקא

 ,"ארקסיא  וד גטיורטשראפ ייז :גנו געוואב רעשוימארקָאמעדלאוצַאס רעד נוא נרוגופ

 ,:טעטומָאק ודד נופ שָארעב כוו נלעטש ,רעטעברהא יד טימ נעגנודנוּבראפ עוינ נפאש

 -ורקסוא) נא ראפ נכאמ וצ עיצאזונאגרָא עשוטאהקָאמערלאוצַאס עכעלטוא נבערטש

 .עיצקאדער רעשורנעלסווא רעה טומ געגנווצאב עוויטקא גבָאה ייז ,"רעש

 -געציפמאק רעשוודיא רעד זוולּב םונ גנוריּפנָא סנונעל קנאדא טרעוו "ארקסוא ,

 -אוונאגרָא נוא רעשיטקארּפ רענעי כיוא רָאנ ,םזולאוצָאס נשיראטעלָארּפ םענופ רעט

 וד - כוז נקונווראפ סע נכלעוו מורא ,רעטנעצ רעשיטארקָאמעדלאוצַאס רעלענָאוצ

 "רָא רעשירקסוא רעד נופ גוא "אהקסוא, רעד נופ עולָאר יד .סעוצאזינאגרָא עקיטרַא

 נוא גנוגעוואב עשיטארקַאמעדלאוצָאס עצנאג וד גרימרָאפסווא םענוא ץוצאזינאג

 נראפ טפמעק יז ויולב טינ "?ארקסיא, וד .עכעלסולשסיוא נא בעוועג זוא דנאלסור

 -עדלַאיצָאס הוד נשוווצ גנוטכיר רעשיטסיסקראמ רענָאיצוילָאו וער רעד נופ נכָאצונ

 נפאשאב פאי נטארקָאמעדלאוצָאס יד נופ נעגנוימאב עלא נָא טדנעוו יז רָאנ ,נמארקָאנ

 דוגעל וד גופ עזואב רעד פא עיצאזינאגרָאהווטראּפ עשידנעלסורלא עטרוזולארטנעצ א

 וא עוצאזונאגהֶא רעשירקסיא רעה נופ עולָאר רעד נגעוו) .נּפוצנירּפ-רוזינאגרָא עשונ

 גמויווצ טעד גטוורגוצ נוא ויטראפ יד נעלמאופיונוצ מענוא "ארקסיא , רעד נופ

 .(.191 גנוקרעמאב ,דנאב נקיזָאד םַײניא עז רָאֿפנעמאזוצ

 בעל נשיטילַאּפ םענופ נגארפ-טנורג לא תא נו רעגּפָא בוו טָאה ?ארקסוא, וד

 בוא קוטקאט ,עירָאעט נופ נגארפ עטריצולּפמָאק יד פא םרעפטנע נבעגעג טָאה יו
3 . 
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 51 מארגָארּפ גוא עיצאזינאגרָא ,קיטקאט .דראגנאווא סלא ייטראפ רעד ראפ פמאק

 -ּפָא ערָאלק א נבעגעג טָאה "ארקסואפ וד .גנוגעוואב רעטעברא רעד נופ עוצאזונאגרַא

 וד טנַאמאב טָאה ,דנאל םענוא סעביוק-נסאלק וד נופ שינעטלעהראפ רעד נופ גנוצאש

 בווא טָאה נוא ,סאלקדרעטעברא םמענופ טמאק נשיטילָאּפ םענופ גנומיודאב עקיטלאוועג

 עב םלטפאשלעזעג ענעריושראפ נופ עילָאר רעד נופ גנומיטשאב עקיטכור א בנבעגעג

 טָאה "ארקסיאפ ֹוד .גנושרעהטסבלעז רעד נגעק פמאק םענוא סעּפורג נוא נסאלק

 ,גנוגעוואב רעלענָאוציזַאּפָאלארעבול רעד נופ נעגנוקעלפטנא עלא בָאנ טריּפשעגבָאנ

 מםעד טריקסאמעד גוא שרעלקרעד טָאה ,םייקיבלאה רעייז נגעק קודנפמעק רעהפוא נָא

 -ָאט נשוראטמעלָארּפ נראפ בוז קודנלעטשנווא ,נרעסע וד גנופ כָאט נכעלרעגריבנוולק

 ןגלָאפעגכָאנ טאוקרעמפוא טָאה ."ארקסיא, .נכעלרעגרובנוילק םעד נגעק םוולאוצ

 .גנוגעוואב רעשרעוופ נוא רעשיראטעלַארּפ רעוועסאמ רעד נופ טקאפ נכעלטוא

 -וומ נוא סאלק-רעטעברא מענופ פמאק מעד גנוטכוולאב עקיטיוזלא נא קודנבעג

 רערופנָא רוא צלא נופ רעורפ לָאמארעדיוו רוא נוא נוא -- "אהקסיא , וד טָאה ,ווער

 ;גונעוואב רעטעברא רעד גופ רעטקאראכ גכעלרעקלעפנשיווצ םעד טנַאטאב --- גונעל

 נגעקז---,םחינוטרַאּפָא נכעקטלעװלא םעד נגעק טפמעקעג שוגרענע יוזא טקנוּפ טָאה נוא

 -ָאקע םעד--.ברָאפ רעשוסור נווז נגעק טפמעקעג בווא טָאה וז יוװ ,םזינָאיזוװװער םעד

 נזווואב טָאה ,טקיטסעפאב כוו טָאה גנוטכור עשורקסוא יוד וװ ,ֿבעד בָאנ .טוומָאנ

 -עגנָא ?ארקסוא, וד טָאה ,סעוצאזונאגרָא עקוטרָא לוומ נטסערג םעד נועבָארעד וצ

 וו ןוא .מעד ראפ .רָאפנעמאווצ-יומראפ 11 מעד נפורנעמאזוצ סָאד נטוורג גבווה

 -ארקָאמעדלאיצָאפ רעד נופ םארגָארּפ א נופ טקעוָארּפ א נטעבראוצסווא נטָארטעגוצ

 "וומעגלא רעד צוכא ,עוצקאדער וד נוא גנינעק בוז גבָאה ווברעד גוא ,ייטראּפ רעשיט

 "ַאןמרארגא הוד םיורגוצ פא טלעטשעגַּא כעלריפסיוא סרעדנוזאב ,נארגַארּפ רע
 רעד נוא קיגווונוא גענווו נגאהפז-מארגָארּפ וד געלדנאהאב נופ נדָאב נפא .מארג

 ,נענונעל נשיווצ סעיידעקולכ עטסגרע עטשרע וד נענאטשטנא "ארקספוא, עיצקאדער

 ,דנאב גקיזָאד םענוא עז) .םייז רערעדנא רעד נופ נווָאנאכעלּפ נוא ,טםיוװ גווא נופ

 .(98 גנוקרעמאב נוא 658--6858 .ז

 מםענופ לאנעסרא םענוא גוורא רעטעּפש נענווז סָאוװ ,סעכַאנאה עטסקוטכוװ וור א

 פא גענונעל ברוד גרָאװעג טעבראעגרעדנאנאפ נוא טקורעגסיורא גענווז | ,םזי וועשלָאב

 גרָאװעג טמוטשאב זיא ?ארקסיא, רעד נופ גנוטכור יד ."ארקסוא, נופ גנוטלאּפש יד

 -ורעד .רעטעבראטימ-טנורג נוא רעטקאדער טּפווה רוא סלא ,גנורופנָא סנונעל םרוד

 -ץעשלָאב ,כָאֵמ ניא ,עטשרע יד "ארקסיא, וד נפורנָא טכער נלופ טימ נעמ געק רעב

 .גנומווצ עשיטסיוו

 -עג טנעקרענא "ארקסוא, יוד ןוא רָאו 1008 םעניא רַאפנעמאזוצ-וומראפ 11 נפא
 עוו םיורמש רעד זוא ,טסּווואּב זוא'ס יװ .ווטראּפ רעד נופ נאגרָא לארטנעצ גנראפ גרַאוו

 יופ ץענווא רָאפנעמאזוצ נפא געוװועג ָא"צ נופ עיצקאדער רעד נופ לעטשנעמאווצ םעד

 -נומ א נוא טייהרעמ א פא נמאגעלעד וד נופ גנוטלאפשעצ רעד ראפ נטייחנגעלעג יד

 -עדלאוצַאס רעד נוא נעגנומכיר ייװצ טמיטשאב טָאה עכלעװ ,גנוטלאּפש א ,טיוהרעד

 -עשנעמ גוא סעקיוועשלַאב) עשיטסינוטרָאּפָא וד נוא עלאסקָאדָאמרָא וד --- עוטארקָאמ

 טפאשרעריֿפנָא עשווודוא עטסעפ בוא עכעלטיוחנווא גא נענערָאװאב וצ ליצ נטימ .(סעקיוו
 דנאטשאב נוא גנוליורד נלענַאוצקאדער א טגוולעגרָאפ נונעל טָאה ,גנוטייצ רעד טימ

 נאלשרַאפ נקיזָאד םעד וצ צאזנגעק סלא .נווַאטראמ בוא נװָאנאכעלּפ ,נענוגעל בופ
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 -רעירפ יד נזָאלוצרעביא גנורעדָאפ יד טלעטשעגסוורא ערעדנא גוא ווָאמראמ גבַאה

 -טָאפמ טימ נעֿטאזוצ גנוליורד נקיבלעז מַעד .ח .ד ,נשטנעמ 60 נופ עיצקאדער עקיד
 סנונעל נעמונעגנָא טָאה רָאפנעמאזוצ רעד .שטילוסאז .וװ נוא נדָארלעסקא| ,,נווָאסער

 וצ פָא כיז טגָאז רע זא ,גנודלעמ סווַאטראמ נפורעגסוורא טָאה סָאד נוא ,גאלשרַאפ

 -ֹוא נבילבעגרעביא וַאנאכעלּפ זוא רָאפנעמאזוצ נכָאנ .עוצקאדער רעד נוא נטמעברא

 -ראפ טָאה רע ;סוורא רוא נופ זוא נונעל יװ ,םעד בָאנ עיצקאהער רעד נוא רענ

 --ַאק טָאה נוא סעקיוועשנעמ יד נופ קורד נרעמנוא עיציזַאּפ עקיטיידייװצ א געמוג

 םָארט נקיזָאד טעד טימ .עוצקאדער רעד נופ דנאטשאב נטלא נצנאג םעד טריטּפָא

 גוא סעקיװעשנעמ וד נופ טנעה יד נוא "ארקסוא, יד נבעגעגּפָא ווָאנאכעלּפ טָאה

 יד כוו טקירנעראפ טימרעה .סעוציזַאּפ ערעווו פא רעבירא כווא נוולא כַאנרעד זוא

 רעטסומ רעקידנצנעלג א נעוועג זיא עבלעוו ,"ארקסיא, רעטלא רעד נופ עטכושעג

 "על רעטנוא .גנומיוצ רערענַאיצוילָאװער רעשיטסוסקראמ רענעטלאהעגסווא נא נופ

 -עלּפ רעטנוא סיורא זיא 29 רעמונ רעד ,נרעמונ 1 סיורא נענייז עיצקאדער סנונ

 יא רעמונ רעטצעל רעד) 119 זיב 58 רעמונ מענופ נוא ,נוולא עיצקאדער סווָאנ

 .גאגרָא רעד כָאמ נוא נוא לעמרַאפ נרָאװעג "ארקסוא, זויא (1008 רָאו בעניא בורא

 -י יי ' .םעקיוועשנעמ ֹוד נופ

 עוצאזונאגהַא "ארקסוא) רעשנינעל ,רעטלא רעד גופ נאגרָא רעשיטערָאעט רעד

 גנולורפ נווגסוורא נביוהעגנָא טָאה רעכלעװ ,לאנרושז א ד- "אוראזפ בעוועג זוא

 ?ארגָארּפ עטסקוטכיו ויר א נרָאװעג טקורדעט נענויז "אודאז, רעד נוא .רָאו 1

 ,הא ווװצ וד גרָאװעג טקורדעג טרָאד נענווז טאהפיב ..נעלקיטרא עשיטילַאפ-שיטאמ

 יעד גופ רעגלָאפראפ וד, :דנאב גקווָאד מעניא טקורדעג נרעוו עכלעוו ,נעלקוט

 רעד נופ םמאהגָארּפרארגאפ וד נוא "םוולארעביל םענופ נלאבינא יד נוא עווט סמעז

 .(745--084 נוא 646--606 ז"ז עז) "עוטאהקַאמנעדלאוצַאס רעשיסור

 רעניוא יז .נופ) ?אוראז, לאנרושז מענופ נרעטונ 4 םוורא נעבויז נצנאגנוא

 | | ' ,(רעטלּפַאד א

 ,""לסימ איאשטָאבאר , וצ עגאלווב רערעדנוזאבט רעד פא כוז קידנלעטשּפָא 4

 דָאס רעשוסור רעד נוא גנוטכור-דארגַארטער 7 לקיטרא םענוא נינעל טריזולאגא

 נופ ?קיטראטיול טעד כעלריפסיוא (6578--589 .ז ,ז ב ,קרעװ .ז) "עוטארקָאמעדלאוצ

 -ראטייל םעד ניא ."טייקכעלקריוו רעזהנוא, עמ נרעטנוא עגאלייב רעקיזָאד רעד

 םענעו נרופ וצ טרעווסנשטניװ זוא'ס זא ,עכַאנאה וד נעוועג טלקיװשנא זוא לקיט

 ֿבעלגעמ גוא ,נדנעטשמוא ענעבעגעג וד אב נרופ וצ כעלגעמ וויא סע בכלעוו ,פמאק

 טגעלפ ווברעד נוא .גָאמ נקיטנווה אב נווש נרופ רעטעברא וד נכלעװ ,רענעי זוא

 -אווירּפ, רעד ,טייז נווא נופ ,זיא אזא "פמאק רעכעלגעמ, א זא ,גרעוו טרײלקרעד

 הוא נקירבאפ ערעדנוזאב ניא רעטעברא יד נופ עגאל יד נרעסעבראפ ראפ פמאק ''רעט

 וד :רעסעבראפ ראפ, פמאק "רעשיטולַאּפ; רעד יו רעטיוװצ רעד נופ נוא ,גרָאוװאז

 ."צוש-טעברא רעשורעּבעגצעזעג נופ נפווא נפא ובשטַאט ,רעמעברא וד נופ עגאל

 :רופסיוא עשיטסינוטרָאּפָא יד טיול ,פמאק רעשיטילָאּפ רעד טָאה נפווא אזא פא

 פמאק א נייז טפָראדעג ,רעשימָאנָאקע רעד יוויוזא טקנוּפ ,"לסומ איאשטַאבאר , נופ

 איאשטָאבאר, טָאה שיטסונוטרָאּפָא ווזא  טקנוּפ .סעמרָאפער) עקיגַארדאהעב ראפ זוולַב

 .טוולאיצָאס זיא סניווא סָאװ ,טרעלקרעד "2סימ



 טא ימ 2 =

 959 םארגָארּפ גוא עיצאזינאגרא ,קיטקאט .רראגנאווא סלא ייטראפ רעד ראפ פמאק

 ?ץדנוזאב , רעד נופ לקומראטוול מענוא רומ גענעוול--.מ ז ו ל או צ אס ר ע ד...,
 גנולקיוומנא רעד גופ סיורא טגנירד רעכלעוו--,22?סומ איאשטָאבאר, וצ עגאלווב רעד

 -מוא טריפ רעכלעוו ,עיצקודָארּפ רעקיטנווה רעד גופ םינאפווא עכעלטפאשקעזעג וד גופ

 עלא (געוועלאלקראפ םוצעלופא גוא))גנוכעלטפאשלעזעגראפרעלופ רעד וצ כעלדוומהאפ

 גנולקיװטנא ערע כעה עקיודרעטייװ א ויולב זו א ,נעלטיט ענויז

 טָאה גינעל ."ט ייק כעלטפאשלעועג רעקיטוצטנ יה; רעד נופ

 עד ראפ זא ,מוולאוצַאס םענופ ליצ בעד טרימשראפ לקיטראטיול רעד זא ,נווװעגנָא

 גיז גלעוו ,נענווטשנרעב אב גרָאװעג נעילטנא זויא עכלעװ ,גנולעטש-עגארפ רעקיזַאד

 "נעמשלופ זוא ס .םוולאוצַאס מענופ מונַאס וד -- אושורוב נוא גנלארעביל עלא

 -ער --,נונעל טבוורש --."'?סימ איאשטָאבאר , נופ גרַאטקאדער, וד זא ,רַאלק קיד

 ידו רפ א טימ טכוורגרעד טרעוװ רעכלעוװ ,טזולאוצָאס אזא רָאנ טזולאוצַאס סלא גענעב

 נרעלעמשראפ עקיוָאד סָאד .געוו גרעגָאוצוילָאװער מעד קודנסולשסווא ,געוװ נ כב ע ל

 םוילארעביל גנזאושזרוב גכעלנייוועג א הצ םיא גזָאלסווא סָאד נוא םוולאיצַאס מעד

 גופ גוא עשוסור עלא גנופ נעגנונוומ וד גגעק קירוצ טָארמ רעקיטלאוועג א זיא

 -לאוצָאס עשִוווּמָארווא עלא גופ טויחרעמ רעטסקידנגעוװרעביא רעטסקוטלאוועג רעד

 יד געמענ טלָאװעג רעסעב ,בוו טווטשראפ ,טלָאװ סאלק"רעטעברא רעד, ."גמארקָאמעד

 נפאבראפ זא ,טגָאזועג רעירפ ניוש נבָאה רימ) כעלדו רפ טנעה ענווז גוא טכאמ

 א געגנאגעגכרוד ווא סָאװ ,סאלק רעטעברא רעטריזונאגרָא נא רָאנ נָאק טכאמ וד

 וד גפאכראפ .גרענָאיצוילָאװעה גופ ביז גגָאוּפ ָא רעבָא ,(פמאק נסאלק גופ לוש

 -קארמ נופ וא נשימערָאעמ נופ וא טאוראטעלַארּפ םעד דאצומ נעוועג טלָאװ טכאמ

 עכעלרגעש א ווולב טיודאב טלָאװ גוא נוזמו א גא טקנופדנאטש נשוטולָאּפ -שומ

 גטווז ,11 דנאב ?"קרעווא) ":סאלק עכעלגעמראפ עלא גוא עיזאושורוב רעד עכַאנאה

0--71), , | 

 -רעטעבוא טענופ גנוורפאבטמסבלעז נופ עּפווג יד

 -עפ נוא נענאמשטנא ,גנוקריוו רעּפאנק א טםימ עוצאזונאגרָא ענילק א - שםאלק
 טָאקינװעשזַאק .ו/ .וו ,ווָאּפָאּפ .א .ק נופ םריזינאגרַא ,1800 ראוונאו ניא גרוברעמ

 7לעו טעד לערפא גוא ווצילַאפ רעה ברודטרידיוװקול נוא נונולאמ רעטעברא םענופ נוא

 םורפוא נא טלעטשעגנעמאזוצ וז טָאה צנעטסווקע דָאורעֿפ נצרוק םעד ראפ .רַאי נקיב

 רושָארב רעד נוא טריזוולאנא וא טנַאמרעד טָאה נונעל גכלעוו ,רעטעברא 'וד וצ

 גוא טוטאטס א ,(418--404 ז"ו .ב גקיוָאד םעניא עו) "?נָאמ געמ פראד סָאװ,

 ,סעוצאמאלקַארּפ וירד---ייווצ

 -לאוצַאס עשוסור יד גופ דנאבראפ םמענופ גאגהַא --- ?ָאלעיד עיעשטָאּבאה ,

 -ווָאד רעד וא ,טגייצרעביא טסעפ טציא גענווו רומש :גבורשעג טָאה --- גטאהקָאמעד

 רעמ טינ כבוז טימ רָאפ טלעמש (.דע ר .'ָארעק, וד .ה .ד) "נימוומ-ונא , רעק

 רעשנַאלּפ נשווודוא םעד ןוולב ּפָא טלגיּפש ,גענַאורעּפ ענלצנווא נופ גנונוומ א יװ

 | ."נרַאמװא ענווז גופ פעק וד ניא

 .טירעטקאראכ עקידנגלָאפ גבעגעג אואקספורק .ק .ג וצ ווורב א נוא טָאה גונעל

 "אה וד גופ קוטקאט ידש :סעצלעידעשטָאבאר וד נופ עיציוָאּפ רעקיוָאד רעד קו

 ,בוימָאנָאקע םענופ נטיוקמערטסקע יוד .גקעדוצ נופ קוטקאט א ןוא סעצלעידעשטָאב

 א ,םיא גנגעק פמאק גטקערוד םענופ םוומַאנַאקע םעד גקודוומראפ נופ קומקאמ א
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 -וא} גוא עטקעריד וילרעלא ךאצומ םווסקראמ םענופ קימירק רעוורפ נופ קיטקאמ

 יה .'עיזאושזרוב רעד נופ גגָאלָאעדוא ענענַאטע גרעב

 רעשירָאטסיה א, ?קוטרא נא טומ נטָאוטעגסיורא זוא ?ָאלעיד עיעשטָאבאר

 ?סאמעד עניו טימ גטערטוצסוורא טנורג א גענונעל נבעגעג טָאה רעכלעוו ,"רעק

 0 | .סעצלעירעשטַאבאר וד .נופ טויקיזָאלּפיצנורּפ רעד גנופ נעגנוריק

 .עיצקאהעה וד .ה .ד ,"םוומַאנָאקע נטומ טלדנווכעג בוז נעמ טָאה גנטכענ בָאנ,

 א געװעג זיא סע רעװ ,ענעי טקידויטראפ זוולב' טָאה "ָאלעיד עיעשטַאבאר , גוּפ

 טמאק .מעד טָאה'ס רעװ ,ענעי טקידיימראפ טָאה וו .,פמאק גשיטולָאּפ גופ רענגעק

 -אר, .צנעגולעטנוא רעה בופ ןטפןא נא ראפ גטלאהעג גנושרעהשסבלעז רער גגעק

 .ץפורַג רעד נופ מאהגָארּפ רעד גופ טקנוּפ םעד נטירטשאב טָאה ?ָאלעיד עיעשטָאב

 םראד גנושרעהטסבלעז יד פראוופָארא זא ,(1888) "טעברא רעד נופ גנווורפאב;

 טָאה ?ָאלעיד עיעשטָאבאר, .רעטעברא יד נופ עבאגפוא עשיטילָאּפ עטשרע וד גיווו
 "וא כָאנ טארפיב גוא) טפנוקוצ רעטסטנעַאנ רעד נוא כווא ווזא ,טנווהמ זא ,טּפי ו הֵאב

 ודש גהוו םו נ ווטוולַאסבא םעה נפראוּפָארא סָאד ג ָאק ..(1889 רָאו םענ

 :באגפוא עשוטילָא .'כעלווורק-רעטעברא 'וד נופ עבאגפוא עשיטילָאּפ ע ט ש ר ע

 יקעוװצ נופ ניז םענוא .ה .ד ,טרַאװ םענופ נוז נשי מ ק אר פ ,גכעלקריוו םעניא

 ,נעגנורעדָאפ . עשיטולָאפ ךאפ פמאק נש וטק ארּפ  גכײרגלָאפרעד גנוא גקיסעמ

 -ָאבאר, ."כעלויורק-רעטעברא ראפ כעלטורטוצ טינ לאלכוב נעניוו גבאגפוא עכלעוא

 -ףא גא נריפ נָאק פמאק גשיטילַאפמ א ןא ,טפווהאב ,רעטייוו ,טָאה ?ָאלעיד עיעשט

 רעד ראפ כווא רעבָא .רעטקאראכ-נסאמ א געמונעגנָא טָאה עבלעוו ,גנוגעוואב-רעמעב

 סלא גלעטש ,גװיטָאמ עשיטקאמ בולוצ ,טונ נעמ נָאק גנוגעווואב-נסאמ רעקיזָאר

 | | .םווטוילָאסבא מעד נפהאוווצּפָארא עבאגפוא עשיטילָאּפ 'ע טש ר ע,

 עועשטָאבאר, גופ עיצקאדער 'וד לָאמאטומ םייב געגנוטערטסוורא עכלעזא בָאנ

 -וא -- ,"רעק רעשירָאמסיה א, לקוטרא םענוא סעוצוזָאּפ ערוא פראש "ָאלעוד

 "'טנעדוטס רעד גופ גווטשפוא מענופ ,סעיצאהטסנָאמעד יד גופ גנוקריוו רעד רעט

 עויא יפראש לָאמאמימ טייב וז .גנוגעוואב רעטעברא רעד גופ גוא גנוגעוואב רעש

 רעזהנוא בוואש .ע;צוילַאװער א ערע זוא דנאל סָאד זא ,קידנענַאטאב ,סעיצי זַאּפ

 עקראטש א גגָאמראפ טלָאװ --- ,לקיטרא גקיזָאה םעד נוא רימ גענעוול --- ,ווטראפ

 גטסעֿפ א גענופעג נווש יז טלַאװ ,סעכווק עקוכערפשטנא גוא עוצאוונאגרַא-פמאק

 ?מסבלעז רעד פא עקאטא רעד יוװנשאמ נוא רע טקע רי ד א ראפ נרָאב

 | : ...יגנושרעה

 -לאוצָאס וד עכלעװ ,קיטקאמ רעונ א גגעװ יװ ,רָארעמ גגעו עגארפ וד +

 טנורגרערָאֿפ נפא טקורעגסיורא נטסימָאנַאקע יד נּבָאה ,נעמענַא םראד עוטארקַאמעד

 6  .מונ מענוא טקורדעג זיא רעכלעו ,"רעק רעשירָאטסיה, א לקיטרא םענוא

 | | | ."??ָאלעור עיעשטַאבאר , גופ לטעלב , םענופ

 -ראק)ו געגנוטערטסוורא עשוטסירָארעמ יד גרָאװעג רעטּפָא נעניוז 1901 גנאפנָא נופ

 טָאה רעֿבלעוו ,וָאּפעלָאגָאב גנודליב -קלָאפ ראפ רעטסינימ םמעגוא סָאש םסעשטווָאּמ

 רָארוקָארּפרעביױא םעד גוא סָאש סוקסװָאגאל גוא .,,גמאהלָאס ראפ גטנעדוטס נבעגעגּפָא

 וד טבעלעגפוא טקראטש טָאה טקאפ רעקיזָאד רעד .(װעצסָאנָאדעבָאּפ דָאניס םענופ

 גוא גלארעבול יד ווולב טינ טלופעגטימ גבָאה רָארעמ םעד .געגנומוטש עשיטסירָארעט



 יי : , עי 2: רייט באג ראש עי יי

 061 םארגָארּפ נוא עיצאזיגנאגרַא ,קיסקאט .דראגנאווא סלא ייטראפ רעד ראפ טמאק

 ײומש עשוטסירָארעט .ווערוומ גנופ רעריפ עשוטסולאוצַאס וור א כווא רַאנ ,דנאלסור

 .גטסימַאנָאקע עשוסור וד אב גנאלקמָא גא גענופעג כווא גבָאה נעגנומ

 גופ עיצקאדער יד טָאה (.ב גקיזָאד םוצ 44 .םאב .ז) "רעק גשורָאטסוה, םעטוא

 סוק סרװָאגאל נוא םעש טיװ ַאפ װ ק, :גבורשעג "ָאלעיד עיעשטַאבארג

 גופ געוור וד גוא טנגעגאּב גבָאה ויז סָאװ ,ליפעגטוט רעטיוה רענעי גוא נ ס ָא ש -

 וא ,רָאל לק גויווװאב ,לאלכיב גטנעמעלע ערעגָאוצוילָאװער עלא נופ נוא טנגוו רעד

 גופ טפארק רעד טימ טפאשאב גנוריגער רעשיראצ רעד גופ רָאדעט רעסיי װ רעד

 וד גופ דָא ר עט נט וו ר גראפ גדָאב א ,גדנעװּפָא טונ גָאק עמ סָאװ ,צעזעגרוטאנ א

 ."גרעגַאוצוולַאװער

 -קאמ רעד גנגעק געלקוטרא וור א גיא גטַארטעגסיורא נסָאלשטנא זוא "ארקסוא;

 רעד וצ גנויצאב רעקוטכורד םיג רעד גגעק בווא גוא ,רָארעט גלעודיװידנוא נופ קיט

 | . .גטסומַאנַאקע וד ךאצומ עגארפ רעקיזָאד

 סוהעפ נוא נעמוקעגרָאפ געגווו ,טנַאמרעד נונעל עכלעוו גגעוו ,גשינעעשעג וד +

 דעגנָא נבָאה עכלעוו ,סעיצארטסנַאמעװדנסאמ נעוועג געגווו סָאד ,1001 טראמ---לאר

 "וגער רעד גגעק נעגנוטערטסוורא ערענַאוצוילָאװער עטקערוד גופ םֶרָאֿפ א נעמונ

 עיצארטסנַאמעד א נעמוקעגרַאפ ןוא 1901 (לארוועפ 20719) טראמ נט-4 םעד .גנור

 עקיטרָא יד גופ טציטשרעטנוא ,נטנעדוטס וד טריזינאגרָא וז גבָאה'ס .וָאקראכ נוא

 יד געמונעגנָא טָאה םענראפ גקוטלאועג א .(לארוועפ 28) טראמ 18 םמעד ,רעטעברא

 מעד .עװקסָאמ גוא גנעגנונעדרָאמוא עשיטנעדוטס וד נופ נדָאב נפא עיצארטטנַאמעד

 ,גרוּברעטעפ גוא גטנערוטס גופ עיצארטסנַאמעד א נעמוקעגרָאפ זיא טראמ (4) 17

 בוז וו טָאה טקידנעעג .דנאלסור צנאג גוא גנאלקמַא-לופעגטומ א טנגעגאב טָאה עכלעוו

 עקידסעורָאוכא געמוקאב צאלמ רענאואק סא גבָאה נטנארטסנַאמעד וד סָאװ ,טומרעד

 -ַאֹפ וד געמונעגפוא טיוקוויטקא רעכעלנייוועגרעסווא טימ נבָאה רעטעברא וד .ּפעלק ;

 -ומס סנטסנוומ נעװעג נעניוז ץעפוג געגנומטערטסיורא וד םאגאה ,געגנוזָאל עשימיל

 טנעמָאמ םענעו גוא געניוו עכלעוו ,סעוצאזונאגרָא עשוטארקָאמעדלאוצַאס וד .עשוווכ

 רעייז רעירפא נבָאה ,טזימָאנַאקע םענופ גנוקריו רעד רעטנוא נעװעג רעטרע לופ נוא

 -גוטערטסיורא עשיטילַאּפ פא וו ,סעיצארטסנָאמעד עקיוָאד יד פא טרוגאער כאווש

 .וד טרעדנעעג טָאה "ארקסיא, רעד נופ גנומערמסוורא ץעטעסַאלשטנא וד זוולב .נעג

 ג5פ שָארעב טלעטשעג כוז סטַאה עיטארקַאמעדלאוצַאס יד זא ,נוז מעד נוא ץגאל

 יי | .גגוגעװאב רעקיזָאד רעד
 נמעברא ענעו גופ ענווא זיא "??נַָאט געמ פר אד סָאוו , רושָארב וד ) |

 -וומראפ יד נוא םוינונעל םעד נרודוטש וצ כעלגעטוא ןוא ויז נָא סָאװ ,סנוגעל

 -עג נבעגעג טיוקמעלווב גוא טייקלופ רעכעלסילשסווא טימ ווא רוא נוא .עטכושעג

 -ךאפ נופ דָאירעּפ םענוא נּבורשעגנָא .ווטראפ רעד גגעו ערעל עשנינעל יד גרָאװ

 נשיווצ דָאירעּפ םענוא ,נטסימַאנָאקע וד גגעק סעצװַארקסיא וד נופ פמאק גטפראש

 בווא  טייקלעוטקא ריא גרָאלראפ םונ ֹוז טָאה ,ןגרָאפנעטאווצ 11 גוא 1 םמעד

 -ווו עכלעוו ,נבאגפוא יוד סָאו ,טומרעד כיו טרעלקרעד ערוא טיוקלעוטקא וד .טצוא

 געניוז ,1009 רָאו נוא ,קירוצ רָאו 80 טימ ויטראפ 'רעד ראפ נענאטשעג בענג

 גופ געווטראּפמַאק עגנוו וור א ראפ נעוומש עכלעוו ,וד וצ כעלגע גָאמ גקוטנויח אב

 גמיוווצ מעד ווערע ,טלמעד לויוְו ,ראפרעד בווא גוא ,עקורעמא גוא עמַאריוא-װעריימ

 םעגופ גנומערטש , רעשיטסי וועשלָאב רעד גופ גנומערופסיוא רעד גוא רָאפנעמאווצ

 01 ! גינעל
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 עמאס וד גריניפעד גגעװ טלדנאהעג כיז טָאה , ,ווטראּפ רעד נוא "קנאדעג נשוטולַאּפ

 ?ארקָאֿמערלאיצַאס רע די װ ט עי נופ נבאגפוא עלאנודרהאק נוא סעריוסעי ץנוומעגלא

 וי : .(גונעל) "לאלבוב קוטולַאּפ רעשוט

 סעגאל-טנורג , ענוומעגלא ערעדנא גשיװצ גענווו ??גָאמ נעמ פהאד סָאװ, נוא

 .-וָנאנהַא עקיטנורג יוד גבעגעג קיטולָאּפ רעשוווטראפ רעד נופ "נבאגפוא-טנורג בוא

 ,םומ עיינ א נופ ויטראפ סלא ,ווטראפ רעשיטסיוװעשלָאב רעד נופ גנמיצנורפ-ריז

 ?רעדירב יד ראפ ווס ,(ב)פ"קלא רעד ראפ יוס גָאט נקיטנייה ןיב כָאנ נטליג עכלעוו
 . -וימראפ םעד בגעװ נוא גערדאק גגעוו עגארפ יד סרעדנוזאב .נעווטראּפמַאק עכעל

 "אוינאנהַא גא) נופ גנופאשאּב רעד ברוד טווולעג רושָארב רעד ניא טרעװ טאראפא

 / סָאװ - ,רעיוטראּפ גופ .עוצאוונאגרָא גא ,"גרעגָאוצוילָאװער עלענַאוסעפַארּפ גופ עיצ

 .טיג גבָאה עכלעו ,טעברא רערענָאיצוילָאװער רעד פא טרילָארטנַאקעגכרוד בעגייז

 .מעברא (רעשיררערעטנוא טלמעד) רעשוויטראפ רעד צוכא ,עוסעפָארֿפ רעדנא גייק

 גוטראפ רעודנוא נעװ ,רומאטקיד רעשיראטעלַארּפ גוט נעגנוגנודאב וד גוא ,טציא

 טרעװ ,יוטראּפ נסאמ עשיראטעלַארּפ א ניא ט לקיוועגרעדנאנאפ גנאל בווש כיו טָאה/

 א פא טויולעג נטכוונוה ליפ גוא טאראפא*ווטראפ גוא גנערדאק גגעו עגארפ וד

 .גוא סרעדנוזאב נוא  ,דָאירעּפ נשירעבאיטקַאראפ :םומ בוולגראפ גוא גפווא םעוונ

 'ו גוא "7 ?נָאט געמ פראד סָאוװע רושָארב וד טרעהעג סע עכלעװ וצ ,גרָאו וד טומ כוולנראפ

 רָארָּפ גופ עיצאזונאגהָא, גא גופ וודוא יוד בוא קוטלוג טנורג בוא טבוולבראפ כָאד
 םענופ גפוצנורּפירוזינאגרָא ערעדנא וד כווא יװ "נרענָאיצוילָאװער עלעגַאוטעפ

 טָאה יו ."?נָאט נעמ פראד סָאװמ נוא גרָאװעג טלקוװטנא נעניוז סָאװ ,מזו ועשלָאב

 גָא / .גצנאגנוא גוא קודנעמשלופ טצוא בווא כיו טקיטכעראב גוא טקיטכעראב כי

 -טכאלש ווא נעװעג טיגנ ווטראפ רעודנוא טלָאװ גייבנקור מענרעזיוא נקיזָאד םעד

 גוא עיצוילָאװער עשיראטעלָארּפ וד נרופכרוד כיירגיז טנָאקעג טונ טלָאװ וז ,קווופ

 .מוילאיצַאס םעד טיוב סָאװ ,טלעװ רעד גיא דנאל נטשרע נטימ גריפנָא

 ,גרעק רעקיטנורג ,רעטלא רעד, זוא סָאד --- נרעגַאיצוולָאוער עלעגָאו סעפָארּפ וד

 ."ןוטראפ וד טעװָאכעגסווא נוא טעװַאכעג ערעדנא גופ רענעּבעגעגרעבוא טָאה רעכלעוו

 וה בוז גוא דנוצא בווא טרהעּפרעקראפ עכלעװ ,עודראוג עשטוינעל עטלא ור .(בונעל)

 דוא ,ווטראַּפ רעזדנוא נופ טייקוטפאהדנאטש גוא טיוקטסעפ ,טיוקטפעהאב עטסערג

 .בֹוִפ סעיצודארט עלופמור וד נופ טסווג מענוא נגיוצרעד כוו טָאה נוא נטקאוועג

 גרעוו נפראד סעיצידארמ עלופמור עקיזַאד יד .גרענַאוצוילָאװער עלענַאוטעכַארּפ יד

 -ַאװער רעלענָאיסעּפָארּפ א .וויטקא גשוווטראפ גגנוו רעודנוא גופ .כווא סםנגויא סָאר

 כםעגעגרעביא שעפענסעריסעמ טומ ווא רעכלעװ ,שטנעמ א וויא סָאד --- רענַאוצויל

 עט 1 יי .סאלק-רעטעּברא מעד ,וימראפ רעד

 עוצאוונאגהָא ווטראפ גופ סעכָאנאה ערעדנוזאמ רור .א ,כיו טיוטשראפ ,רעבָא

 טגבערעגסווא ווז גענווו ,סנטשרע ,לייוו ;גרַאװעג טרעטלעראפ נעניוז םווצ רענעי נופ

 ,געגָאולומ נופ טינ נוא רעטרעדנוה נוא רעקילדנעצ גופ עיצאזינאגרַא נא .פא נעוועג

 אב וד גוא גרָאװעג גפאשעג עיצאוונאגרָא-וומהאפ עקיטלמעד וד זוא ,סגטייווצ ,נוא

 בוא דנאל נעוורפ עמאס םמענוא טונ גוא ,דרערעטנוא רעשוראצ רעד נופ בעגנוגנור

 .םוולָאיצָאס רעד ביז טוב סע ּוװ ,דנאל מענוא ,עקידנטעברא וד ראפ טלעװ רעד

 | רעטריסנעדנָאק א נוא טיג נעיידיא ץניוז סָאװ ,"ארקסיא , רעד נופ דָאירעּפ רעד



 963 מאֹרגָארּפ נוא עיצאזינאגרַָא ,קיטקאט .דראגנאוא סלא טראפ רעד ראפ פמאק

 טש רע כוו טָאה סע בנעװ ,םווצ א נעוװעג זוא ,/?נָאמ נעמ פהאד סָאװ , םרָאפ

 עטריזילארטנעצ עכעלטיוהנווא וד נעוו ,וומראפ יד נדליבסיוא נביוהעגנַא

 ?ולּמשעצ יד סעצנאג נווא נוא גצלָאמשעגפווגוצ טאהעג טינ כָאג טָאה עוצאזונאגרָא

 רעד נָא ,"שוראטסוק, טםעבראעג נבָאה עכלעוו ,םעלזוורק עשיטאהקָאמעדלאוצַאס .עטרעט

 .גרעדנא נטימ םענווא נׁשֹוווִצ גנודנובראפ רעקיטוונ

 ?םוא, וד וװ ,מעד כָאנ טשרע .נטסימָאנָאקע וד נּבָאה יירעראטסוק וד טקידוומראפ

 טעד נפורפיונגוצ טנַאקעג יז טָאה ,גטסומַאנַאפע וד לעמ-לימ פא טפאלקעצ טָאה "ארק

 רעד נופ צנעטסיוקע רעד ראפ רָאסעי מעד טגיילעג טָאה סָאוװ ,רָאפנעמאזוצ נמייווצ

 א טליּפשעגּפָא טָאה "?נָאט נעמ פראד סָאװ, לושָארב יד .יוטראּפ רעשיטסיוװעשלָאב

 א גפאשאב וצ מעלבַארּפ וד .נטסימָאנָאקע יד נרעטעמשעצ םעניא עילַאר עלאסָאלַאק

 טעמדיוועג כַאט נוא זוא סע רעכלעוו ,/פוט סעווינג, אנופ וומראפ עטריזילארטנעצ

 ראַפ בוז קידנּפאכנָא סָאװ ,"גנור-טנוהלמ רענעי נעוועג זוא ,"?נָאמ נעמ פראד סָאװ ,

 .רעמייוו נווג גלָאפרעד טומ טנַאקעג ווטראּפ סטאוראטעלָארּפ םעד טָאה ,טוא

 רָאנ טינ גטסינוטרַאּפָא וד נגעק גינעל טקודיומראפ "?נַאט נעמ פראד סָאװ, גוא

 -ָארּפ; נופ וודוא וד ,עיצאוינאגרַא רעשיראטעלַארּפ רעטרווולארטנעצ א נופ וודוא ור

 לראנגאווא םלא ווטראפ א ראפ בווא טפנעק רע רָאנ ,"טווקשוווטראּפ רעשיראטעל

 רערענָאיצוילָאװער טימ טנּפָאװאב זיא סָאװ ,ייטראּפ א ראפ ,סאלסירעטעברא  מענופ

 | .עורָאעט

 גקיוָאד טענופ 488--494 נטייז עז ,נעלטיּפאק 117 נוא 1) ?נָאמ נעמ פראד סָאװ , גוא

 "הערימ םעד נגעק ווס ויטראפ רערענָאוצוילָאװער א ראפ גונעֿפ טנמעק (דנאב

 וד טרידיװער סָאוװ ,נענייטשנרעב נופ טלאמשעג רעד ניא םמוונוטרָאּפָא נו ווּפָארווא

 ףלאגעל וד --- רעפמעקטומ עשוסור סגווטשנרעב גגעק ווס ,טווסקראמ בופ טעדיוסעו

 דַאנָאקע וד טנידעג טָאה עירָאעט עשיטסינוטרָאּפָא וד .נטסומָאנָאקע נוא גמסוסקראמ

 ?רָאפ עטסלַאמש עמאס וד נופ גרעװ נסירעגטימ, רעווז ראפ גנודנורגאב סלא גטסומ

 .גוגעל גטָארטעגסיורא נדיושטנא ויא םעד נגעק ."טייקימעט רעשוטקאהפ בופ נעמ

 וומראּפ רעד נופ ַאווינ-נווזטסווואב סעד נצעזּפָארא טלָאװעג נבָאה נטסימָאנָאקע וד

 ,'עסאט רעד נופ נטכוש ענענאטשעגּפַא עמאס וד נופ גווטשראפ גופ ַאװינ גזיב

 נא גופ 4,גנוגעוואב רעד בנופ רע ריפנ ַא נא נופ וימראּפ יד נעלדנאווראפ .ח .ר

 וד נעגנוװצ ,םעניוו ךראגרעורא נא נוא ,סאלק-רעטעברא םענופ דר אנ נ א וו א

 וד נפורעגנָא ראפרעד טָאה נונעל .גנוגעוואב רעד נופ קע נוא נפעלש כיז יומראפ

 -אבמוא רעד ראפ ,טייקשוייכוטס רעד ראפ ביז גקוב סָאד ."נטסוקע , נטסומַאנַאקע

 -ומוונ יד נענעקיילּפַא םוצ טריפעג טָאה גנוגעװאב-רעטעברא רעד נופ םווקונוזשסגוו

 טָאה וז .קיטקאט נוא ץירָאעט רעשוראטעקָארּפ רעקידנע טש בל עז א נופ טייק

 רעזואושורוב רעד טאיראטעלַארּפ םעד נפר אווּו צ ר ע טנו א גנובערטש א טוומאב

 טפראשראפ סרעדנוזאב נינעל טָאה רעבירעד .קיטילַאּפ רעזאושזרוב נוא עיגָאלַאעדוא

 ץירָאעט רעשיטסיסקרַאמ רעד נופ גנוטיודאב רעכעלסילשסווא רעד נגעוו עגארפ ּוד

 -אוצָאס עקינווטסוװאב א נוא גנונעוואב-רעמעברא עשוווכוטס ֹוד נעלדנאווראפ נראפ

 זוא-- טגָאזעג נונעל טָאה -- עירָאעט רערענַאיצוילָאװער א נָא .גנוגעוואב עשיטסול

 עשיטערָאעמ וד, וא ,נבעגענוצ טָאה רע נוא ,קומלארפ ערעגַאוצוילַאװער גייק ָאטונ

 טעגופ קיגנעהּפָאמוא נצנאגנוא געגאטשטנא ווא עיטאיקַאמעדלאוצַאס רעד נופ ערע*

 גרעוו טכארבעג טנַאקעגפ טָאה יז וא ,"גנוגעוואב-רעטעברא רעד נופ סקּנוו נשוווכוטכ
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 ?;לאפנָא נפורעגסיורא נּבָאה סנינעל רעמרעוו עטצעל עקיוָאד יד ."נסיורד נופ רָאנ
 - טצאשרעד .ףע וא ,טקידלושאב םוא גבַאה עכלעוו ,נטסינוטרָאּפָא וד דאצומ םוא פא

 *.םונ םוומשראפ רע וא נוא גנוגעװאב-רעטעברא רעשֶוווכּוטְס רעד גופ גנוטוודאב וד טונ

 .הערענָאוצוילָאוװער רעד נופ גנומאטשּפָא יד ,שיטסיסקראמ טינ ,טשרעמיולק ,קוטבו

 ' פראש זיולב .רעמרעוו עקיזָאד יד םומ נינעל טָאה ,נלאפנָא עקיוַאד יוד צַארט .עירָאעט

 - רעשווובומש רעד ; ופ טעשָאּפ גריובעג טינ טרעוו עירָאעט יד זא ,נכָארטשעגרעטנוא

 'גופ7 גנוטעבראאב עכעלט פאש גסורוװ א זוא יז רָאנ ,גנוגעוואב-רעטעברא

 ?רעיוד סטאיראטעלַארּפ םמענופ גנוראפרעד רעקיטראנדוושראפ נוא רעלאסָאלָאק רעד

 .רעשיטסולאטופאק רעד נוא טפאשנסיוו יד וװ סיוועה .פמאק נקודסענַאשקא נוא נקיד

 -?עטשרע יד פא סרעהנוזאב ,סאלק-רעטעברא נראפ כעלטירטוצ טינ זיא טפאשלעזעג

 . *עגנוורא, םזולאוצָאס נכעלטפאשנסיוו מענופ נעיידוא וד טָאה ,נפוטש-גנולקיווטנא

 .םענופ טקנופדנאטש נֶּפֹא רעבורא זוא עכלעוו ,צנעגילעטניא וד "נסיורד נופ טכארב

 .ףרעהוא לױט רעד .ה .ד) צנעגולעטניא עקיבלעז יד .פמאקנ סאלק סמאו ראטעלָארּפ

 -עטשרע וד נוא טָאה (טקנוּפדנאטש סמאוראמעלַארּפ .נפא טלעמשעג כיז טָאה רעכלעוו

 = רערעגַאוצוילָאװער, א נופ ץעילָאר יד טליּפשעג גנוגעוואב-רעטעברא רעד נופ סעודאטס

 "ףעטעברא מעניא גנוריוי יד טרעכי גראפ נבָאה עכלעוו ,נווייה נופ עולָאר וד ,"ליצאב

 .הד בוא גסערעטנוא-נסאפק ערעייו רעטעברא יד כרוד נעמענאמ סָאד טרעכוגראפ ,סאלק

 : = סָאד .מזולאיצָאס נראפ רעפמעק סלא ,טאוראמעלָארּפ םענופ נבאגפוא עשירָאטסי

 ."עברא רעד נופ עירָאעמ עשיטסולאוצַאס וד טמאצעגּפָא טָאה נונעל זא ,טונ טסויה

 .רָארג ,עבארעדא גרעדנא םעד סנווא טלעטשעננגעקטנא טָאה רע זא ,גנוגעוואב-רעמ

 ."עברא נא נעיצרעד נגעװ עגארפ יד טלעטשעגקעווא טיירב רעצנאג רעד נוא טָאה רע

 -רעדאק םענרעזווא גא רעטעברא ענעמורשעגרַאפ וד גופ גפאשאב גגעוו ,דראגנאווא-רעמ

 .זא םדווואב וצ טעראטסעג זוולב כיז טָאה רע .נרענָאוצוילָאװער עלענַאוטעּפָארּפ

 .,דוולָאװער רעד טומ טנפַאװאב זוא סָאװ ,דראגנאווא נא וומראפ א נָא ,קידנעטשבלעז

 -נסיווי נזוב ."גטעּברארעד, םינ ניולא עסאמש-רעטעברא יד ביז נָאק ,עירָאעט רערענַאומ

 .דֹוטפ| םוורא טינ טסקאוו עי גָאלָאעריא עשיטסולאוצַאס וד וא ,מוולאוצַאס נכעלטפאש

 | : .גנו געוואמ-רעטעּברא רעד גופ שוב

 -צווצסוואב} גוא "טיוקשוווביטס, נגעוו בווא נגָאז נעמ פראד עקיבכעז סָאד

 מענופ סנווא טנאוו רענרעזווא נוק טימ טמאצע גֹּפָא טו ג טָאה בונעל ."טייק

 - בפורנַא געמ נָאק נרָאו רע-00 וד נוא גנוגעוואב-קיירמש עטריזינאגרַא יוד .גרעדנא

 ' רעידס גוא רע-00 יוד נוא גטנובז רעטעברא 'ד םומ בוולנגואפ נוא "עקונוזטסגוואב ,

 -טָאה י-- ,ודנוא טזויוואב סָאד  .לג .ה .א סענושאמ טרעטשעצ טָאה עמ נעוו ,נרָאו

 .בווק טינ נעמונעג כָאט נוא זוא טנעפעלע רעשויוכיטס רעד זא --- ,נבורשעג גנונעל

 "וושסוואב ,/ ."םויקונוזטסוװאב נופ מרַאפ עלענָאירבמעע יד יו ,כאז רעדנא

 עוועסאפלקק ניומעגלא .טטאוראטעלָארּפ משנופ ניוומסוװאס רעד יא סָאד טייקינ

 ."נסאלק נקי זָאד מעד נופ גע נָאו ר בי יכע וד .נבאגפוא עשירָאטסיה נוא נסערעטניא

 "וטש עגעריושראפ פא סעגיירדאמ ענעדוושראפ ניא כו גענופעג נווזטסנוואבמסמלעז

 .רעד- גיִא .,םרָאפ רעטלקיװעגרעדנאנאפ א בוא רעבַא ,גנוגעוואב-נסאמ רעד בופ סעפ

 -ערָאעט,- יוד נופ טלוה רעד נָא יוז נענָאק ,ץיגָאלַאעדיא רעשיטסולאוצַאס נופ טראפ

 -באווא נא ווטראּפ א נָא ,יילוצאב רערענַאיצוילַאװער רעד נופ פלוה רעד נָא ,"רעקימ

 ,טונ יוז; גענָאק עירַאעט רערענַאיצוילָאװער רעד טימ טנפָאװאב זוא סָאװ ,דראנ



 5 מארגָאוּפ גוא עיצאזינאגרָא ,קיטקאט .דראגנאוא סלא ייטראפ רעד ראפ פמאק

 וצ םייר טרעװ סאלק רעטעברא רעד עוו .גנוגעוואב-רעטעברא רעד נופ גסקאווסווא

 א נפ טנורג נפא ווטראּפ עקיזָאד יד נָא טלרעמ יהי טר אמ ענעגווא נא .נפאשאב

 טקנופדנאטש םענופ קימכור נמסרעמא זוא עכלעוו ,קיטקאט וד זולאנא נשיטסופקראמ

 קיטקאמ רעקיזָאד רעד נופ טנורג גפא נוא ,נסערעטנוא-נסאלק סטאוראמעלַארּפ מענופ

 י 7 .גסאמירעטעברא יד טימ נָא יז טריפ

 ירָאּפַא םוצ רעבורא נענייז ייז יװ ,מעד כָאנ ,רעטעּפש נבָאה ,"ארקסוא, רעד נופ

 רעד גופ געגנגיושנָא ערענַאוצוילַאװער-טנעװקעסנָאק וד נופ טגָאזעגמָא כוז ,םזונוט

 נעמ פראד סָאװ הושָארב רעד נוא כווא גביוהעגנָא גבָאה נוא ?ארקסוא , רעמלא

 (בוול סוורג טימ נפורעגּפָא טלמעד זיב נוולא בוז גבָאה ווו רעכלעװ גגעוװ) ??נַאט

 "לנָאמ נעמ פראד סָאװ, נופ עכַאנאה וד ."סעסרָאקוּפא עשנונעל , ענעדוושראפ גענופעג

 -ץפָארּפ גופ עוצאזינאגרָא רעד גגעװ נוא טייקונוזטסנוואב נוא טייקשוווכוטס נגעוו

 זא ,נוז מעד נוא נשטיוטסווא טוװרפעג כוז ויז נּבָאה נרענָאוצוילַאװער עלענַאיס

 נענייז; עכלעוו ,"רעטיהּפָא; רעדאק א רעטעברא יד נָא טשרעמוולק טדנוב גינעל

 נקיטש ,טייקימעטסבלעז נווז "נשטעווקראפ , ,טאוראטעלָארּפ גרעביא "מוסּפָארטעּפא
 -וצ 11 נפא טָאה רעכלעװ ,װאנאכעלּפ .מויטארקַארויב נצנאלפ נוא עיטאהקָאמעד יד

 וד נגעק יל נָאמ נעמ פראד סָאװ , גופ סעכָאנאהזטנורג יד טקודווטראפ רַאפנעמאז

 םָאה רע וא ,וצרעד טלקייקעגּפָארא ךַאפנעמאזוצ 11 נכָאנ בוז מאה ,נטסומַאנַאקע

 -עשנעמ וד .גטסומָאנַאקע יוד טדערעג רעורפ נבָאה סע סָאװ ,סָאד טרעזאכעגרעּביא

 לכוטרא סיקסװַָארַאװ .ו טריקסאמעד "?נָאט נעמ פראד סָאװ , פא גלאפנָא עשיטסיוו

 פעד ,דָאירעּפוו גנומווצ רעד נופ 11 רעמונ םענוא "עוגָאגאמעד נופ נטכורפ וד;

 -סיורא .(640--844 .ז ,10 ףנאב ,קרעוו עז) רַאי 1908 (טראמ גט-98) לערּפא 4

 םַאװ, רושַארב יד ?רָאו 12 ראפ, כובלמאז םענוא רָאו 1907 נוא וונספא קודנבעג

 םונ רוא נוא נעגנורעדנע עכעלטנזעו םוש נווק נינעל טָאה ,/?נַאמ נעמ פראר

 םובלמאז םוצ עדערַאפ רעד נוא גנוקרעמאב א טכאמעג רַאנ טָאה רע ,נגָארמעגנוירא

 :אָפ, וו וא ,"?נָאמ נעמ פראד סָאװײ כעיוקימ (70-787 .ז ,א1ז .ב ,קרעװ עו)
 רעד רעטיוא נופרעד טלאהנוא םעד נטכארטאב נוא מזימָאנָאקע מעד שימעלָאּפ טכור
 , ..סוטכור טינ נעװעג טלָאװ רושַארב רעד נופ עבאגפוא רעקי זַאד

 -ראוצסווא סעװצ נטימ ,עווענעשז - נוא ביז בָאה רָאו 1001 גנוו נוא 48

 -עיונוצ ,ייטראּפ רעכעלטיוהנווא נא נופ גנופאשאב רעד ראפ נעגנוגנודאב יד גנטעב

 -ור יָד נופ דנאבראֿפ רעד (1 :סעפורג עשידנעלסווא פנופ נופ רעווטשרָאפ נבילקעג
 -לאוצַאס, (9 ,(("סעצלעידעשטַאבאר ,יד) דנאלסווא נוא נטארקָאמעדלאוצַאס עשודנעלס
 .וָאנאכעלּפ .ג :נוורא נענווו םע רעכלעװ נוא ,עפורג עשוידנעלסווא גא) ?טארקַאמעד
 טעטימָאק רעׂשידנעלסווא רעד (4 ,"ארקסוא, עּפורג יד (8 ,(ערעדנא .א שטולוסאז .וו
 .וו ,וָאנאזאור .ד נוורא נענווז סע ביחו ו) "אברַאב , עּפורג וד (8 נוא דנֹוב נופ

 -אפ טָאה עיצוילַאזער ענעמונעגנַא וד .(שטיװעינאד--װָאנרימס .ע נוא ווָאלקעטס

 -ומ ייפרעלא ,ה .ד ,מוינארעילימ ,מוינאיניימשנרעב מעד ,מזימַאנָאקע םעד טלייטרור

 בוז גבָאה סעצלעידעשטָאבאר 'ד ,מזונוטרָאּפָא גלאנָאוצאנרעטנוא נוא נשוסור סונ

 -רָאֿפַאשעריופעב א נעמונראפ גבָאה .נוא עיצוילָאזער-נוו רעד נופ טנַאזעגּפָא בָאנרעד

 | | .עגארפ רעקיוָאד רעד נוא עיצווָאּפ עשוטסונומ
 נוא  רערענַאוצוילָאװער רעד 2 נעגנופערמש וווצ יד נשיוו פמאק רעד ?

 גנעו ,גנוגעוואב רטעעברא רעלאנָאיצאנרעטניא רעד נוא -- רעשוטסונוטרַאּפָא רעד
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 .מעד נשוװצ פמאק םענעו וצ לוּפשרַאפ א נעוװעג זיא ,גינעל ָאד טדער סע נכלעוו

 -אנרעטנוא נטיוװצ םענופ נטסושאפילאוצָאס וד גוא לאנַאוצאנרעטנוא גנשיטסינומַאק

 {א ,טגָאזעגסוורַאפ רָאי 1008 ניא כָאנ טָאה נינעל .רָאפ טצוא טמוק רעכלעװ ,לאנַאיצ
 .:וא .ףפמאק נטנפָאװאב א נוא נעלדנאווראפ כיז טעוו פמאק רעשיוודוא רעקיזָאד רע

 .,גינעל טנכווצראפ ,"?נַאט נעמ פראד סָאװ , גרַאװעג גבירשעג זיא סע נעװ ,רָאי 9

  םָאה, םווסקראמ נרענַאוצוילַאװער םעד נוא םזינוטרָאּפָא םעד נשוװצ פמאק רעד זא
 רעמויווצ | רעד נוא ."נלאנַאוצאנרעטנוא נא נוא טלדנאוראפ נלאנַאוצאנ א נופ בוז

  ישטויד בנופ גנוגעװאב רעשיטסולאוצָאס רעד נוא ויא טרעדנוהרָאי 614 טפלעה
 ---בעגנומערטש ווװצ נשיווצ פמאק א נעגנאגעג דנאלסור נוא דנאלגנע ,םוורקנארפ ,דנאל

 . *ףובנוולק גוא רעשיראטעלַארּפ רעד ,רעשוטסומרָאּפער גנוא רערענָאוצוילַאװער רעד

 .גלאנַאוצאנרעטנוא נווק טאהעג טונ כָאנ טָאה טמאק רעקיזַאד רעד רעבָא ,רעבעלרעג

 י = , ' ' .רעטקאראכ

 .יעטשרע רעד נוא נוא גרַאו רע" טפלעה רעטייוצ רעד נוא זוא דנאלשטיוד נוא

 .(רעגלָאפבָאנ םלאסאל) רענאולאסאל וד נשיווצ פמאק א נעגנאגעג גרָאו רע-70 טפלעה

 -בול .װ גוא נלעבעב .א טימ שָארעב נטסוסקראמ עשישטייד וד) רעכאנעזווא וד נוא

 .?געמאווצ נפא ווטראפ עשיטאהקַאמַעדלאוצַאס וד טעדליבעגסווא נבָאה .עכלעוװ ,נטכעגק

  עקיוָאד יד טלייטעצ טָאה סָאװ ,עגארפ טנורג יד .(רָאו 1809 נוא כאנעזווא נוא .רָאפ

 / ודע :דנאלשטיוד .גופ גנוקיניוראפ רעד נגעוו עגאהפ וד נעוועג ווא ,נעווטראפ לווװצ

 .ילמעד רעד אב נעמוקרָאפ טנָאקעג טָאה --- גוגעל טגָאז --- ,גנוקינווראפ עקיזַאד

 " סָאװ ,עֹוצוילָאװער א כרוד רעדַא :מונאפיוא יוווצ פא שינעטלעהראפ"נסאלק רעקומ

 / ,קילבוּפער עשישטוודלא נא טפאש סָאװ נוא טאוראטעלָארּפ מענופ טרופעגנָא טרעװ

 נופ עינַאמעגעה יד נקוטסעפהאפ סָאװ ,נסיורּפ נופ סעמָאבלימ עשויטסאנוד .ברוד רעדַא

 גסנאש עכאוש יד קידנעעז .דנאלשטיוד נטקינווראפ מעניא מיצירּפ ץשיסוורפ יד

 / רענאולאסאל וד נוא לאסאל גבָאה ,געװ גנשוטארקָאמעד .נוא נשוראטעלָארּפ מעד נופ

 רעקנוי םעד גופ עינַאמעגעה רעד וצ כוז קודנסאפוצ ,קוטילָאּפ עקידלקאוו א טרופעג

 -עברא 'ד 2גוװנּפָא נוא נענאטשאב נענייז גרעלעפפ ערעייז .קראמסובו (.דע ר .צערַאּפ)

 .לעבעב ,טרעקהאפ .געוו גשוטסולאוצַאס-שיבו לעמז?שיטסוטראּפאנָאב -א פא ווטראפ-רעט

 .טשוראטשעלָארּפ גוא נשוטארקַאמעד עד טצישאמב- טנעװקעסנַָאק גבָאה טכענקבול גוא

 ,וורענאוקראמסיב רעד ,מוטנסוירפ מעד סעכָאנאה עטסנעלק יד גגעק קידנפמעק ,געוו

 ..געמאווצ .(847 טייז ,"לעּבעב טסוגוא, ,אט1 דנאב ,"קרעוו,) "בוולאנַאוצאנ טַײד

 ּוד נוא רענאולאסאל וד גשוװצ זיא עגארפ-טנורג רעקיזָאד רעד רעביא פמאק נטימ

 .בוֲא; טיול צלא רעבָא ,גגארפ ערעדנא ייר א רעבוא פמאק א נעגנאגעג רעכאנעזווא

 .+גשרעה וד טימ 'וועכאמערָאשּפ רעד נשוװצ :עינול רענוומעגלא רעבלעז רעד נוא

 בפ טלאטשעג נוא ,םיצירפ עשוסיוופ וד טימ לאפ םעגעבעגעג בוא ,נסאכס עקוד

 :רענָאיצוילָאווער נופ קוטקאמ רעד נשֹוװצ נוא (רענאולאטאפ וד) גנורו גער סקראמסוב !

 .זוארה כעגנומערטש ייװצ עקיזָאה יד נשיווצ פמאק רעד .(רעכאגעזיוא וד) פמאק-נסאלק

 *+  .דנאלשטייד נופ רעטוו וו קעווא טינ- רעבָא

 .נשיװצ פמאק א נבווהעגנָא נרַאו רע-80 גנאפנָא מענופ ביז טָאה בוירקנארפ נוא

 .ענעפורעגיוזא יד ,גדעג .שז טימ שַארעב ,ערעל סקראמ .ק נופ רענטעהנָא וד

 רעשוזווצנארפ רעד ניא  גנומערטש .רעשיטסונוטרָאּפָא רעד נוא ,נטסודעג

 -עברא ּוִד טרידנעמָאקער נבָאװ עכלעוו ,גטסוליביסָאּפ וד ,גנוגעוואב רעשיטסולאיצַאס



 נא = ,. הי =

 1 מאוגָארּפ נוא עיצאזינאגוָא ,קיטקאט .דראגנאוא סלא יטראפ רעד ראפ פמאק |

 שוזווצנארפ פא ןוא כעלגעג) 'בעלגעמ , ווא סע סָאװ ,סָאד ווולב גרעדַאפ וצ רעמ

 ,סָאד .ה .ד ,(ווטראפ רעד נופ געמַאנ רעד כווא כוו טמענ נופרעד --- ?לבוסָאט;
 רעד ימורא-נעגנאגעגזיא טיורמש רעד .עוואושורוב רעד ראפ ראבמענָא ויא סע סָאװ

 נוא קיטקאט רעד נגעוו ,ווטראפ רעד נוא םוולארעדעפ גוא םוולארשנעצ נגעוו עגארפ

 .געגנוטלאוראפטסבלעז עשימָאטש עזאושזרוב וד נוא בעמענלווטנָא נגעוו עגארפ רעד

 עשיטקאט יד טימ בוולגוצ נעגיוו טיורטש גקיוָאד םעד נוא סָאו ,פורעד טקוקעג םונ

 ,עשיטערָאעט-שוטאמארגָארּפ כווא גטַארטעגסוורא רָאלק גונעג נטווהנדוושראפ-גנונוימ

 .רעטקאראכ נלאנַאוצאנרעטנוא כווק גגָארטעג טינ םווא בכָאנ רע טָאה

 פו קיטווצכוולג (.ו 1884) גרָאו רע'80 יד נופ בווהנָא נוא ןוא דנאלגנע בוא

 םָאד רעבָא עטנעװקעסנָאק גיק טיצ טיוו גופ--ענווא .סעוצאוונאגרָא ויווצ געמוקעג

 "ןיצארעדעפ עשיטאהקָאמערלאוצַאס, גסווהעג טָאה -- ,םווסקראמ נופ רעגנעהנָא

 גרוא בָאט נטיול ,עשיטסומרָאפער לאוצָאס א--עטווװצ וד ,(געמ םָאט ,נאכדויה)

 גשימוור םענופ נעמַאנ נפא) "טפאשלעזעג'רענאובאפ, גסווחעג טָאה ,עואושורוב א

 -םוורָאפ נויז טימ טכאמעג טמוראב כיו טָאה רעכלעוו ,רָאמאטקנוק-סוובאפ רערופגורק

 גוא רעביורש עפורג א נעוועג זוא סָאד---רענאובאפ יד .(קיטקאטמ רעקוידנטראווסווא רעקיט

 גרעגָאוצוילָאװער מוצ טכיוװעגנגעק בוא ,טוגרּפעג ביז גבָאה עכלעוו ,גרַאסעּפַארּפ

 טלקו וומנא נבָאה נוא ,"וולאוצַאס גלאפוצינומ, גופ עדנאגַאּפַארּפ א גרופ ,םוו טקראמ

 -אוצַאס םוצ םוולאטופאק םענופ גנאגרעבוא נכעלדורפ ,נקיגָארדאהעב גופ ץורָאעט א

 .ה .ד ,"גטעטילאפוצונומ, וד כרוד טריפעגכרוד נרעוו עכלעוו ,סעמרָאפער ברוד םוול

 -ונֹומ גקיוָאד מעד טומ בוולגוצ .גנוטלאווראפטסבלעז רעקיטרָא רעד נופ גענאגרָא וד

 וד סםאלק-רעטעברא  םענוא  טצנאלפעגנווא רענאובאפ וד נבָאה םוולאוצַאס נלאפוצ

 רעשילגנע רעד גופ גטבוש עטשרעבווא וד .םזולאורעפמוא נשולגנע םענופ נעוודוא

 סָאװ ,טימרעד טריזילארָאטעד שוטאמעטסוס עוזאושזרוב יד סַאה גנוגעוואב-רעטעברא

 -עד גוא ,םיכָאװער עלאיגַאלַאק יד גופ נבשזעכ גפא "טעמרַאקעגרעטנוא , ווו טָאה וו

 טייצרעדניא ,גלָאפרעד נשפיה א טאהעג רענאובאפ וד גופ סעשָארד וד נבָאה רעּביר

 רעפאנק א טומ עפורג א נעװעג ווא "עוצארעדעפ עשיטארקַאמעדלאוצַאס, וד געוו

 נעגנומערטש ריווצ עקווַאד יד נשווװצ פמאק רעד לָאמארעדיוו טָאה ָאד גוא .גנוקריוו

 "סג רעד נופ גשווהחעדנוזאב עשועוצעפס וד נופ לפמעטש גנשעהוופעב א גגָארטעג

 .גנוגעוואב"רעטעברא רעש

 גיא סעצלָאהוַאדָאראנ ור גגעק גטסוסקהאמ וד גופ םמאק רעד ווא דנאלסור גוא

 ראפרעד נווש דנאלסור נופ נצעגערג יד גופ רעטיװ קעװא טוג כיוא ברָאי רע"90 יד

 רע נעו גוא לאלכוב נעניוז םווקלָאפ רעד גנוא םזולָאוװַאדַאראנ רעד לוווו ,גוולא

 .גנונושרעד עשיסור א זיולב געוועג טיוצ

 רעד גופ ביוהטָא רעד נעװעג ווא גרַאו רעד 900 ביוהנַא רעד גנוא רע-00 ּפַאס רעד

 -ווא גופ רעדנעל ענעמורשעגרַאפ וד נוא לאטופאקיצנאגופ מענופ עכַאּפע-טפאשרעה

 -רעד גביוהעגפָא נבָאה טכיזנוה רעשוטסולאטופאק רעד גיא רעדנעל ערעגנְוו וד ,עּפָאר

 ,עכולעמ עלאינָאלַאק עטסערג עסוזָאד וד ,דנאלגנע גגָאורעבורא זיוװליומ גוא גגָאו

 -ןא טכוש גקוידנטוודאב א נפאשעג עילַאפָאנָאמ רעלאונַאלַאק ךוא בולוצ טָאה עכלעוו

 טקוװ נטומ לעלאראפ .,רעקוטולַאּפרעטעברא עזאושזרוב , גוא עוטארקַאטסורא-רעטעב

 -ןפ טכישרעביוא םעטוא ,רעדנעל ערעדטא נוא כווא בוו טפאש מוילאורעטסוא .טעגופ

 א ,נעגנוגנודאב עטרעכיועג רעמ נוא טלעטשעגקעווא זיא סָאװ ,סאלק-רעטעברא מענ
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 -טרעו טזינוטְרָאּפָא רעד .נעוודוא עשיטסינוטרָאּפָא יד געלקיוווצרעדנאנאפ פא נדָאב

 ?ָאוצאנרעטנוא רעד טמוקאב טלאטשעג גנווז גנוא .גנוגיושרער עלאנָאוצאגרעטניא נא

 רעד .גנוגעװאב רעטעברא רעד גוא רושנעגא ענעגווא גייז מזולאירעפמוא רעלאנ

 .עזאפ רעוונ גוא גיירא םערט נעגנומערטש וווצ וד נשוווצ םמאק

 - ,טרָא גבטריטנעמַאק םענופ פָאס םוצ גנוקרעמאב סנינעל טָאה סערעטנוא נפיט א

 : -ןמרָאּפָא גטומ לגנארעג נלאנָאוצאנרעטניא בעלקרווו ,נטשרע גקיזָאד םעה גיא, וא

  -וטפערק נםראד לאנָאיצאנרעטנוא מענופ לגולפ רערענַאיצוילָאװער רעד טעװו "םזינ
 עכלעוו ,עיצקאער רעשיטילַאּפ רעד וצ, פָאס א גרעװ טכאמעג טעװ סע נוא גרעוו רעק

 .ֿבשיװצ גנודניבראפ רעד פא נָא גונעל טויוװ ָאד ."עּפָארייא גוא גנאפ גווש טשרעה

 העד גיא נעגנומערטש ויוצ וד גשווצ פמאק מענוא עזאפ רעוונ א גופ םוקנָא םעד

 א גבָאה עכלעוו ,טפאשטריוושלעוו רעד ניא גקורעבוא יד נוא גנוגעואב-רעטעברא

 .מוילאטיּפאק מענופ גנולקווטנא רעד נוא עכָאּפע רעכעלרורפ רעד וצ טכאמעג - פָאס

 גוא נבווהעגנָא ! ביו טָאה עכלעוו ,עבָאּפע "רעכעלדורפ, רעקווָאד רעד גנופ סָאס סלא

 -= ,1004 רָאו סָאד נטלאהעג גינעל טָאה ,ענומָאק יד גרעטעמשעצ גכָאנ ,רָאו 1
 יי א - .רָאי 1909 נופ עיצוילַאװער רעד גופ ווערע מעד

  -ץגסוורא כוו טָאה סָאװ ,טארקָאמעדלאיצַאק רעשישטיוד א זוא ניטש גרעב *?

 -וטעט גווז גופ ּבווהנָא עמאס מאב ,נרָאי רע270 יד גוא גווש טסוגושרַאּפָא סלא נזיוו

 גבווהעגנָא רע טָאה נרָאו רע790 יד גוא ,עיטאהקָאמעדלאיצַאס רעשושטיודר רעד בגיא םטייק

 ,םזוסקראמ גרעגָאזגוילָאוער מענופ סעגאלטנורג יד גגעק עונאפמאק עגעפָא גרופ

 . גמומ כוּב רעדנוזאב א נוא נעגנאגעגסוורא כָאנרעד געניוז סָאװ ,נעלקיטרא = ווז נוא

 ודר גנדנורגאב טיעראעמ - .טווורפעג רע טָאה ,"מזולאָוצָאס גופ נעמעלבָארּפ , געמָאנ

 קורטפאש ;עיואושזרוב רעד טימ טאיראטעלָארּפ םענופ טעבראנעמאזוצ נופ טייקיטיינ

 -עקווְלּפָא ,טזולאוצָאס גוא מזילאטיּפאק מענופ נסקאוומוורא גכעלדורפ גופ עירָאעט א

 ?ָארּפ םעננפ טיי קב עלקדיומ ראפ מו א גוא טיוקיטיינ וד עפוג טוימרעד קודנענ

 טָאה מוראוווא .רוטאטקיד גייז נופ םייקידנעווטוונ יד נוא פמאקנסאלק םסמאוראטעל

 טומ . טאוראטעלָארּפ מענופ טעבראטימ וד כעלגעמ ווא סע זא ,טג ַא ז ע ג גווטשנרעב

 ץיטכאמעג טרעו סָאד יוזאוו, ,גזי הוא ב טָאה רעדיװ גארעולימ .עיואושזרוב רעד

 | .תנוריגער רעזאושורוב רעשיזווצנארפ רעד נוא נוורא זיא רע געװ

 ריפסיוא מער סָאוװ ,,רעסעפ ווװצ  לבאפ סװָאלירק טניימעג ָאד טרעװ סע '

 גגעוו } רוש א נָא טרעדליּפ סע רע, :ווזוא טרולומרָאפ רעטווא רעד טָאה םעניוו

 / . ,"גווו טינ טוול גיוק רעכיז טעװ םעד נופ ,נמפעשעג ענייו

 גוא עוצוילָאווער רעשיוווצנארפ רעסיורג רעד נופ גנאג-גנולקיווטנא מענוא :

 בָאה עגלעוו ,נעיוטראּפ-טפיוה ייווצ טעדלובעגסיוא כוז גבַאה 1/704--1189 גרַאו יד

 - ריש .ֹווְטְראַּפ יד -- עקיסעמ א -- ץנווא .רערעדנא רעד טומ ענווא טפמעקעג

 ערעגָאיצוילָאװער א -- עטיווצ יד ,(עדנָארישז טנגעג רעד נופ נעמָאנ גפא) נטסיד

 --- גֹהאַב םענופ ייטראּפ יד נפורעג יז נעמ טָאה לַאמוצ) רעניבָאקאו וד ז-- ויטראפ

 "וורג גוא רעלעטימ רעד פא טראּפשעגנָא כוז נבָאֵה גטסידנָארושז יד .(גראונאטנַאמ

 -נגווא גמאװורפ גראפ טייהיורפ נופ בעגנורעדָאפ עריא טםימ עיזאושזרוב רעס

 הָאוצקאער; יד טומ גסיוטשנעמאזוצ עפראש נדיומוצסווא גנוּבערמש רוא םימ ,םומ

 עגוימעגלא גםא געגופעג ןצ גלווז רוא טימ ,דנאל מענופ גטנעמעלע עלארָאעפ-רעג

 געווג געגויז רעגיבָאקאי יד .רעדנעל ערעדנא גופ נסאלק עקודנשרעה יד טומ כארּפש



 969 מאוגָארּפ נוא עיצאזינאגרָא ,קיטקאט ,דראגנאוא סלא ייטראפ רעד ראפ םמאק

 וד פא טצוטשעג בוזו נבָאה נוא םוטרעגריבנוולק גרענָאוצוולַאװער םענופ ווימראפ א

 (רעקהעוטנאה יד שא כווא נורעד) ,גנורעקלעפאב רעד נופ נטכוש עכעלרעגריבנוולק

 ךאֿפ רעפמעק ניוק געװעג טינ לאלק נענווז ויז .טפאשמערָא רעשוטָאמש רעד פא נוא

 2:גוא עזאושורוב סָאד שקודיוטראפ טנעװקעסנַאק נבָאה ווז ,טרעקראפ ,מזולאיצַאס
 רעבָא נבָאה יויז .טיוצ רענעי נוא םזונומָאק םענופ רענגעק נעוושג נעניוז נוא מוט

 -ןאושזרוב רעד נופ גיז נקודנעטשקופ נראפ טפמעקעג טייקנסָאלשטנא רעלופ טימ

 .  .געגנורעבָארעד ערוא נקיטסעפהאפ נוא נטיחנייא ראפ ,ץיצוילַאוװער רעשיטארקַאמעד
 .געעז --- נבורשעג ווו נגעװ נינעל טָאה --- טאוראטעכָארּפ םענופ רעקורָאטסיה יד,
 גטקירדרעטנוא נא נופ נגוו ש פו א עטסכעה יד נופ מענווא וורֲעניבַאקאו רעד נוא
 ץטסעב וד כוורקנארפ נבעגעג נבָאה רענובָאקאו יוד .גנווורפאב ראפ פמאק נוא סאלק
 -:ַבראנָאמ רעד דנאטשרעדיװ נופ נוא עיצוילָאװער רעשיטארקָאמעד נופ גרעטסומ
 דָאװער יד נעװ .(856 טיוז ,85 דנאב ,"קרעוו,) "קילבוּפער רעד נגעק עיצולאָאק
 וד נוּפ נטפערק עטקיניוראפ וד דאצימ לאפנַא גא נופ ראפעג נוא נעװעג זוא עיצויל
 טָאה דנאל נוא עפוג נוא ץּפָארויא-װעריומ נוא סעכולעמ עשירעמוטנגוובוללאדָאעפ
 ?ןצסָארא וידעק ,זיא עכלעוו ,עוצוילָאװער-רטנָאק עשיצורּפ יד פָאק םעד נביוהעגפוא
 נאד ,עיואושורוּב רעד טימ ערָאשּפ א פא נעגנאנעג טכאמ עשינובָאקאו יוד גרעדוולש-

 טרווונאגרָא גּכָאה ייז סָאװ ,טימרעד רָאנ טינ פורעד טרעפטנעעג רעניבָאקאו וד גבָאה
 ?רעד כיוא רָאנ ,נסיוא נופ עוצוילָאװער-רטנַאק רעד גגעק עמָאבלומ ערענָאוצוילָאװער א
 -נעװעג ,רָארעט גקידסענַאטכארנָא גופ םושזער א טלעטשעגנויא נבָאה ויז סָאװ ,טימ
 2ער יד טאראפ סָאװ ,עיזאושורוב רעד גנעק ויס ,עיטארקָאטסורא רעד נגעק ווס טעד
 וד נגעק כווא טעדנעװעגנָא רעניבַאקאו וד נבָאה רָארעט נקיזָאד םעד .עיצוילַאוו
 .עוצוילָאװעררטנָאק רעד טימ סערָאשּפ פא טווג סָאװ ,ווטראּפ םלא ,נטסודנַארושז
 (פ"אהסר רעד נופ רָאפנעמאזוצ 17 נכָאנ) לעלש צנאג כוז טָאה רעכלעוו ,ָאנאכעלפ
 2ָאס רעשוידנעלסור רעד נוא ?גולפ גשוטסיונוטרָאּפָא םענופ שָארעב טלעטשעג בנוולא

 .לקיטרא .טענוא קידנהייר ,םזימָאנָאקע מעד נגעק פמאק נסווב טָאה ,עיטאוקָאמעדלאוצ

 א גוא גראב א נופ טייקכעלגעמ רעד גנגעוו "טםרעדנוחרָאו 58 נופ לעװש בנפא,

 רעד נשיווצ פמאק מעד נעניזניא טאהעג ,גנוגעוואב"רעטעברא רעד נוא עהנַארושז

 .ד.ס רעד נוא גַ;גנומערטש רערעגַאיצוילָאװער רעד נוא רעשיטסונוטרַאּפַא

 םורא טקינווראפ כיז טָאה סָאװ .עּפורג וד ןפורעג כוז טָאה 'יסעצוואלגאזעב 8

 1906 ניא נענושרעד זוא רעכלעוו ,(?געמָאנ א גָא,) ?אוװאלנאז ועב, לאנרושז מעד

 נוא .נטעדאק ֹוד וצ טנעָאנ נענאמשעג עפורג וד רדוא נעגנניושנָא ערוא טיול .רָאו

 ,עווָאקסוק .עי "גטסימָאנָאקע,ה ענעזעועג יד נענופעג בוז נבָאה רנאטשאב רוא

 .ערעדנא נוא שטווָאפָאקָארּפ .נ .ס

 ,עטבושעג גגעוו בובנרעל א נעוועג זוא טווצ רערענַאוצוילַָאװער-ראפ רעד נוא 3

 נעװעג זוא בובנרעל םעד נופ-עבאגפוא יד .וקסייװַאלוא נבירשעגנָא טָאה סע נכלעוו

 נשיטכעמסוורג נופ טסווג נוא נוא טסווג נשוטסוכראנָאמ נוא רעלוש םעד נעוצרעד

 נבעג וצ עּבאגפוא יוד כיז ראפ טלעטשעג טינ טָאה כובנרעל רעד .םזיניװַאש נשיסור

 -קיװטנא רעשירָאטסיה רעד נופ סעצָארּפ טעד גנורעלקרעד עכעכטפאשנסיוו א סעפע

 נא ווא  עמכישעג עצנאג יד זא ,עבָאנאה רעד נֹופ געגנאגעגסוורא זיא/ רע .גנול

 .מָאנ נופ נענווז םירָאסק יד נוא ,םירָאסייק וד נופ וטפוא
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 טינ רוא פא נקוק טיוטאב .גוקסווװַאלוא טםוול) עטכישענ רעד פא נקוק

 | | .בעלטפאשנסיוו טוינ ,טסנרע

 -עגנָא גאלשרָאֿפ סקראמסוב טול גאטסכייר רעד טָאה רָאו 1878 נוא *

 "עג טרעװראפ זיא םע נכלעוו טיול ,נטסולאוצַאס יד נגנעק צעזעגמאנסיוא נא נעמונ

 טייקורעהעגנָא ,וד גוא ויטראּפ רעשיטארקָאמעדלאיצַאס רעד נופ צנעטסיוקע יד גרָאװ

 קוטלוג ואי צעזעג רעד נעװ ,רָאירעּפ מעד נוא .נרָאװעג טגלָאפראפ ןוא ןיא וצ

 לורא נעוועג נעגנו וצעג זיא עכלעוו ,עוטארקָאמעדלאיצָאס עשושטיוד יד טָאה ,נעװעג

 +ו נאגרָא-ווטראּפ עטרינילפוצסיד טוג א טריזינאגרָא ,דרערעטנוא רעד נוא גווגוצרעב

 'ענענאראפ עלא קודנצונסווא ,נסאמ ֹוד נוא טעברא רוא נריפ געק עכלעוו ,עוצאז

 מונ ביז .טָאה גנורילער רעד וא ,נ:עוועג זוא טאטלוזפר רעד .גנמווקכעלנעמ עלאגעל

 ?רנעמעבהא גפא גנוקרווו רוא רָאנ ,ווטראפ יד נטכונראפ וצ נבעגעגניוא טינ רָאנ

 טפאשעגּפָא זיא נטסילאוצַאט וד בגעוו צעזעג רעד .נסקאוושגסווא קראטש ווא סאפק

 ליג ;עקידרעטייװ גווו טרונָאוצקנאס םינ טָאה גאטסכייר רעד ,רעקיטביר) גרָאװעג

 רעד פא ןיוואב א נעװעג זיא צעזעג מעד נפאשּפָא סָאד .רָאו 1800 נוא (טווקוט

 ףעג זוא טע רעכלעוו טומ ,טאוראמעלַארּפ נשושטווד מענופ טפאהק רענעסקאוועגסווא

 ' .סאלק רעקידנשרעה רעד נענעבער וצ ביז נעוועג נעגנגווצ

 -ומ וד גופ מענווא נופ רעייטשרַאּפ --- נטסילאיוצַא ס-רעדעט אק *

 ףונוא .עשישמיור וד גופ נרָאסעּפָארּפ רעקירעד - ,ובחו מרָאפערד לאוצָאס גנזאושזרוּב םמינ

 דָאס רעדעטאק רערעייז נעמָאנ רעד עקאט בוז טמענ סע גענאוונופ ,נטעטיסרעוו

 -ןא רעד גופ נקידוורּפ עכלעוו ,נטסולאוצַאפ סע טויטאב כעלבעטשכוב סָאװ ,נטסילאוצ

 .יווזאָה גָאק עמ זא ,גזויהרעד וצ טימאב ביז נבָאה ייז .ערדעטאק רעשימעטיסרעווונ

 וד כרוד םריפ סע עכלעוו ,סעמרָאּפער עלאיצָאס כרוד נכורּפשרעדיוװ-נסאלק וד גקוט

 .וד ראצומ עיצאטאולּפסקע עסיורג וצ יד נעמאצנווא םראד סָאוװ ,טכאמ עשיבולעמ

 "אל רעד .פמאקנסאלק נָא רעטעברא יוד נופ עגאל יד גרעסעבראפ נוא נטסולאמוּפאק

 "ינענעקיולוצּפָאנ עיזאושוווב רעד נופ נוומרפ יוד נופ רענווא זוא טזולאוצַאס-רעדעמ |

 -"רעטעגרא םעד נכאמ קונעטרעטנוא נוא פמאקנסאלק נופ עירָאעמ עשיטסיסקראמ וד

 וד נהיזולאעדיא נפ פליה רעד םימ עיזאושזרוב רעד נופ סולפנווא נרעטנוא סאלק

 .טווטש עכלעוו ,עוועטאלקרעבוא נא ,טשרעמיולק ,טפארק א וװ ,עכולעמ עזאושיזרוּב

 .עקידנמעברא יד גופ גסערעטנוא וד ּפָא טוה נוא "טייקוטכערעג, נופ בכאוו רעד פא

 רוב רעד נוא רָאו 1809 נוא נארעולומ טסולאיצַאס םענופ טורטנוורא רעד *

 -סינוטרָאּפָא וד נבעל נוא נרופבכרוד טיומאב טָאה כוורקנארפ נופ גנוריגער רעזאושז

 .עמאָש .א טנגעגאב טָאה סָאד .עוואושזרוב רעד טימ טעבראטימ גופ עיניל עשימ

 סור בוא נענינעל טימ שָארעב גנומערטש רעשורקסוא רעד דאצומ גנולווטרוראפ

 גטנעֶמעֶלֶע עשיטסוסקראמ עטנעווקעסנַאק רעקינייװרעמ עלא דאצומ -כיוא נוא ,דנאל

 טטסודעג יוד ךאצימ ,ליטשייב םוצ) עיטארקָאמעדלאוצָאס רעלאנָאוצאנרעטנוא רעד נופ

 11 .נופ נזיירק עקידנרופנ ַא יד דאצימ רעבָא .(כוורקנארפ נוא טווצ רענעי נופ

 נווש גּכָאה טָאוו ,עיטאהקָאמעדלאוצָאס רעשושטייד רעד נופ נוא לאנָאוצאנרעטנוא

 -רוראפ עקיוָאד יד זיא ,עיצוזָאּפ עשיטסורטנעצ עשורעלטנארעלַאט א נעמונראפ נאד

 נו סערגנָאק רעשדוראּפ גפא נוא ,לוומ גבלאה א טימ טגָאזעגסוורא נעוועג גנולייטמ

 טקו בער טשימנא יד גהָאועג טריפעגכרוד זיא רָאו נ371900 ניא לאנָאוצאנרעטניא ךז



 עי א

 71 מארגָארּפ גוא עיצאזינאגרַא ,קיטקאט .רראגנאוא סלא טראפ רעד ראפ פמאק

 -םער יד גופ גנעיור יד גוא .עוצוילָאזער סדעג גגעק טיקסטואק עיצוולַאזער ענעמוג

 רוא ניא עוואשזרוב רעד םימ נסעבראוצטימ עיניל עיינ וד םָאה גטסינוטרָאּפָא עט

 -גוורא סנארעילימ .גנוקוטוגאב עקירנעטשלופ א ,בוו טווטשראפ ,נעמוקאב גנוריגשר

 לווט שיטטסינוטרָאּפַא נופ רעווטשרָאפ רעד טסורגאב טָאה םוירעטסינומ נוא טירט

 -םיוד יד גנפורעגּפָא כווא כוו נבָאה סע ,סערָאשז ,נטסולאוצַאס עשווויןצנארפ יוד נופ

 נוא ?ָאלעיד עיעשטָאבאר, וד כווא טז טוב נעמאזוצ נוא רענאונוומשנרעב עשיש

 .רָארג ָאד טנוומ גונעכ גכלעװ ,לקיטרא סיקסוועשטירק .וו

 גוננעל  טנוומ ,"גיו גשיװָאירדוָאנ; נוא .רעשירָאטסיה, טגָאז נוגעל בעװ *

 -עג טמוראכ כיו טָאה סָאװ ,'סעשאפעג עטווט, טכַאגַאג גופ דלעה א ,גווָאו רדזָאנ -

 | ."סעירָאטסיה, עזעולאדנאקס עגווו טםימ טכאמ

 רעווָאנאה נוא עיטאיקָאמערלאוצַאס רעשישטיוד רעד נופ רָאפנעמאווצ גפא '? 

 -:רעב גגעװ עגארפ וד גרָאװעג טלדנאהאב לעוצעפס ןוא רָאו 1899 רעבאיטקָא גוא

 א טימ גטָארטעגסוורא טלמעד ויא נווטשנרעב)) עיצוזָאּפ רעשיטסיגָאיזיװעה סנויטש

 -וולָאזער } א גרָאװעג געמונעגנָא ווא סע .(כוב גלעוצעפס א טומ גוא געלקוטרא וור

 :וווא טקידנעראפ כוז סָאה עכלעוו ,עוצ

 .גוא געגנורערָאפטּפיוה עריא גרעדנע וצ עבוס םוש גווק טינ טָאה ויטראּפ יד;

 יד געלדנאווראפ .ה .ד ,נעמָאנ ריא רעדָאקיטקאט רוא רעדָא ,נעגנוווֶשנָא טנורג

 -ער גופ ווטראפ עשוטסילאיצַאסשימארקָאמעד א נוא יויטראּפ עשיטארקָאמעדלאוצַאס

 רעדָא געלקנוטראפ וצ ווּורְּפ רעדיוװטעי ּפָא שירָאגעמאק טפראוו וומראּפ וד ;סעמרַאּפ

 רעבעלטפאשלעועג גוא רעשיבולעמ רעקידנרוטסווקע רעד ןצ גננוצאב רוא נרעדנע

 ..געיומראפ עואושורוב וד ןצ נוא גנונערדרָא

 ,רָאו 1001 רעבאיטנעס גוא געמוקעגרָאפ ווא סָאװ ,קעבוול נוא רָאפנעמאווצ נפא

 -ַאיוווער וד גופ גנורעדַאפ רעד פא רעפטנע סלא ,עגארפ רעקיבלעז רעד רעביא זוא

 :סולשואב אזא גרָאװעג געמוגעגנָא ,,(קוטורק נופ טויהוורפ, גבעג ייז לָאז עמ ,נמסונ |

 ראפ קיטורקשסבלעז נופ טייקימיינ עטגנודאבמוא וד טנעקרענא רָאפנעמאזוצ רעד,

 םסקע רעד רעבָא .ויטראפ רעודנוא גופ גנולקיווטנא רעקיטסויג רעקידרעטינוו רעד

 רעד נעמונראפ כיז טָאה סע רעכלעוו טימ ,קיטירק רעד גופ רעטקאראכ רעקוטיוונווא

 רעד נופ קיטורק גווק נוא כוז קידנזַאלנוורא םונ ,גרָאו עשצעל וד גיימשנועב 'כ

 א גוא טלעטשעגקעווא מוא טָאה ,רעווטשרָאפ ערוא נופ גוא טפאשלעזעג רעזאושזרוב

 -אב טייהרעמ רעד אב טויקנדורפוצמוא נפורעגסיורא טָאה נוא עגאל עקימיודווװצ

 םעוװ גוא געמעגאב סע טעוו נווטשנרעב 'כ רעד וא ,גנונעפַאה רעד נוא .םירייוו

 עכעלטנדרַא וד וצ רעבורא רָאפנעמאזוצ רעד טיוג ,גנורופוא גיוז גרעדנע "קוכערּפששנא

 ; 1 ,ו : ."מונַאונוא
 מימ נעמאווצ טָאה  רעכלעוו ,לעבעב טגוולעגרַאפ טָאה עוצוילָאוער עקיזָאד וד

 מעד קודנלוימרוראפ .עיציוָאּפ עשירעכאמ-מעלַאש עשוטסורטנעצ א געמונראפ נוקסטואק

 גופ בנָאזרעּפ רעד גוא עיטארקָאמעדלאיצַאס עשישטייד וד טָאה ,םוונאוניוטשנרעב

 יםוד, ,טפלעה רעד פא ,גדוושטנא טינ םוא נגעק טפמעקעג רערופ עטנעקרענא עריא

 עקיזָאד יד ."גורק נטוג א רעדייא ,סעלַאש נטכעלש א, רעסעב קודנלעוו ;"שיטאמָאל

 גופ גכָאצו; םעד טקריװעגטומ טָאה םוונַאיוווװוער םוצ גנווצאב עשיורעכאמ-מעלַאש

 .ומראפ רעד בוא  גנורופנַא יד טשרעהאב כָאנרעד גבַאה עכלעוו ,נטסינוטרַאּפַא יד

 + "?געשעג ווא סָאװ לקיטרא מענוא טָאה (ָאסערמַָאּפ .ג .א) רעװָאראטס
1 
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 געגנוקרעמאב / 72

 נאראפ זוא דנאלסור גואע :נָבורשעג (48 .ו ,רָאי 1901 לערּפא ,1 רעמונ "איראז ,)
 -יועה) רעקיזַאד רעד נופ רעגנעהנָא ענעפָא קינייװ יוזא נוא עטריקסאמראפ ליפיוזא

 ,קנערק עמייהעג א וויא םהונאינוימשנרעב יו טקנוּפ ,עטוש (.דע ר .רעשיטסינָאיו

 עמ זא ,נייז .עדוומ כוו קיצרעהנפָא גנא לָאק נפא .געמונעגנָא םונ זוא סע סָאװ

 ו | י-ה ."וז טגָאמראפ

 -עדלאוצָאס ערענָאוצוילַאװער יד נשיווש "דנוּב, םעד נגעװ בוז טלדנאה סע ?

 וקסווָאנאראב"נאגוט ,ווָאקאגלוב ,עוהרטס .9} גטסיסקראמ עלאגעל יד טימ נטארקָאמ

 . פמאק נעמאונוומעג א ראפ דנוב רעקילווװמווצ א נעוועג ,ווא סָאה .(ערעדנא נוא

 סע רעװ יוװ ,רעירפ טָאה נונעל .רוטארעטיל רעלאגעל רעד נוא נטסוקלַאפ וד נגעק

 עקיוָאד יוד ,נטסוסטקראמ .עלאגעל וד ופ סוהעמ נזאושזרוב מעד טקעדעגפוא ,זיא

 טָאה רע .:עיטארקָאמעדלאוצָאס רערעגָאיצוילַאװער רעד גופ רעפיולטימ עקילייווטיוצ

 יורק יד גוא מויקלַאּפ מענופ טלאהנוא רעשימָאנָאקע רער, לקיטרא מענוא גָאמעג סע

 גוא לקוטרא :קיזָאד םעד גופ טנעמגארפ א עז) כוב סעװורטס 'ה טעניא ענווו קוש
 , ?קוטרא נקיוָאד מעד פא .(1/ גנוקרעמאּב יד נוא 848--887 ז"ז ,דנאב גקיוָאד םעד

 .סע בוו טפוראפ ,נילומ .ק טפורשרעטנוא רעד טםומ נענושרעד זוא רעכלעוו ,מעניוו

 רָארב רעד גוא טרָא םענעבעגעג מוצ רָאו 1908 מענופ גנוקרעמאב רעד נוא נונעל

 גנעוו זא ,טימרעד קידנכוירטשרעטנוא ,כעלסופ גוא גונעל טמענ דגוב טרָאװ סָאד .רוש

 2 6 : .וונמוב זיולב גדיור ָאד נעמ נָאק דנוב א

 גטוורּפשראפ ראפ סעינעמ םוש ענויק טבאמעג טינ טָאה רווגעצ עשוראצ וד ?

 נוא געגייז עװקסָאמ נוא נוא גרוברעמעּפ נוא ,לשַאמעל .קרעוו עשיטסינַאוזיוװער יד

 גבלעװ גוא ,כוב סנויטשנרעב גופ געגנוצעזרעביא יירד נענישרעד לָאמאטימ רָאו 1

  רעקיטלמעד רעד בופ נעגנוושנָא עשיטקאט-שיטאמאהגָארּפ וד טריקיטירק נרעוו סע |

 -רוווקרעמ רעמ כָאנ ןיא טקאפ רעקיזָאד רעד .עוטארקָאמעהלאיצַאס רערענַאוצוולָאװער

 .יזרוב רעלארעבול רעד נופ עסערּפ יד עלופא טָאה טווצ רענעי ניא ליײװ ,ראפרעד קיד

 רעטקערוד גיא מוא טלעטש גינעל .גנוריגער רעד ראצומ םעפידער גטולעג עיזאושו

 טויװ רע נוא ,גנוריגער רעד נופ קיטילָאּפ "רעשיוװָאטאבוז, רעד םימ גנודנובראפ

 "ווו סָאװ ,רעטעברא יד טרידנעמָאקער סטָאה ָאשאבוז קינארכַא רעטסווואב רעד זא נ

 / גכלעװ גוא ,נענייטשנרעב נענעוול גלָאז ייו ,טנעה יד נוא םוא וצ נלאפץגנוורא גע

 .?ָאס רערעגָאיצוילָאװשר רעד גופ גנוקריוו רעד נגעק "טפיגנגעק; א געזעג טָאה רע

 | : .עיטארקָאמעדלאוצ

 גונעל טמענ ,טמוראב שיט ארט סָארע ה זוא נוומשנרעב וא ,קידנענעביוצראפ

 רעכלעוו ,טארטסָארעה םעמווא גגעוו עדנעגעל רעשובורג-שלא רעד גופ כוולגראפ ניו

 'מעד גדנוצעגרעטנוא ,נעמָאנ נווז נופ רעכיוז א נביולבראפ לָאז סע וא ,קידנלעוו ,טָאה

 .עדימעטרא גטעג רעד נופ לפמעט טווצ רענעו נוא נטמוראב

 עיצקאדער רעד ראפ (רעוייװנעװ א .ה .ד) "מו ק עמ ע דא וו , 6

 -עזָאלעגסיורא מעד גבעגעג נעמָאנ א טָאה וווא -- ?ָאלע יד עיעשטָאב אר ,

 ."טעברא רעד נופ גנווורפאב , עּפורג יד םזומָאנָאקע נגעװ גלאורעטאמ בובלמאז םענ

 וד גופ טסעטָארּפ רעד, :טקורדעגּפָא גענווו בובלמאז מעניא .(רָאי 1900 ,עווענעשז)

 סרָארלעפקא ;(410--808 זייז ,דנאב גקווָאד טעד עז) "נטארקָאמעדלאוצַאס עשודנעלסור

 רעד גוא גּבאגפוא עקיטיוצטנווה וד נגעוו עגארפ רעד וצ , רושַארב רעד פא רעפטנע

 ברעוו םע וא ,םעד נגעוו גנודלעמ א ;"נטארקָאמערלאוצַאס עשיסור יד נופ קיטקאמ

 9 יה |
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 קי 1,462 עג בקי קא רב בא א : 2 25 = - או 2 2 2260, טא

 973 ממארגָארּפ גוא עיצאזינאגרַא ,קיטקאט .דראגנאווא סלא ליטראפ רעד ראפ טמא

 גענווו ,םעד צובא .'טעברא רעד גופ גנגוורפאב , עפורג רעד נופ גבאגסווא וד טיונאב

 ווו רעבָא ,גדָארלעסקא וצ כעלנעורעפ טריסערדא נעגווו עכלעוו ,וו'רב ייווצ טכארבעג

 גגעו םורגאב גטעליוב א נביג ווז לייוו ,סערעטנוא גכעלטפאשלעועג גסוורג א גבָאה

 -װא יד נענאטשעג נעגווז סע רעכלעװ פא ,עיציוָאּפ רעשיטסונוטרָאּפָא כעלקריוז רעה

 .ג ,("ָארערק, רעד גופ עטרעבאכעמ יד ,עװָאקסוק .ד .עי) .מ .מ ווורב יד נופ נרָאט

 -ָאקָארּפ) "טסימָאנָאקע נא רענוואפ רעד נוא (נָאולעּפָאק---!גושורג, צעװַאדנוב רעד)

 וד גופ גםונוימ רעד טוול ,טָאה רעכלעוע נוא טנַָאמרעד נָאזלעּפָאק נכלעוו ,(שטיווַאֿפ

 -וא טויג טרָא צנאג ניוק שעריופעב, קיטירק גיוז גוא ,וורב םענופ םורבאכעמ

 רעקיטלמעד רעד נופ סעבַאנאה עשוטקאמ גוא עשיטאמארגָארּפ וד בופ "טוָאלעגרעב

 | | .עוטארקַאמעדלאוצַאס
 ירעבוא) ?עהערָאֿפ, עטיורב א סווַאנאכעלּפ טייג גטנעמוקָאד עלא עקיזָאד יד ראפ

 ,עבוס יד טהעלקרעד רע רעכלעוװ ניא ,(קרעוו עניוז נופ 2411 דנאב מענוא טקורדעג

 נופ קומורק רעד פא ּפָא כיז טלעמש רע נוא ,טנוושרעד כובלמאז נומ אזא סָאוװראפ

 יד טקעדעגפוא טָאה בוּבלמאו רעד .סעצלעידעשטַאבאר וד גופ סעכָאנאה ערעדגו זאב

 .וומ גנטומ טפאשעוווורק עשווודוא עלופ גווו ,מוימָאנַאָקע םענופ טווקשלאפ ץעצנאג

 לָאנאכעלּפ סָאוו ,עוצווָאּפ יד טקיטיגאמ טָאה נינעל .מזינוטרָאּפָא גשֶוווּפָארויא ווער

 : ,ה 1 ..םוקעמעראו, םעד ןוא געמונראפ טָאה

 ג0פ ףךנאבראפ רעד טָאה נעמַאנ אוא העטנא ."גרַאפנעמאווצ ווווצ , 4

 ?אווצ 111 םעד גגעוו גנולווטימ ניוז גוָאלעגסיורא גטארקָאמעדלאוצַאס עשיסור יד

 נוא רָאו 1001 רעבאוטקַא נוא נעמוקעגרַאפ זוא רעכלעוו ,דנאבראפ םענופ רַאפנעמ

 רעד גופ סעיצאזונאגרַא עשירנעלסווא וד גקונווראפ וצ ליצ םעד טאהעג טָאה סָאװ

 טָאה וורּפ"גנוקונווראפ רעד .סעצנאג גווא נוא עיטארקָאמעדלאוצַאס רעשידנעלסור

 םגָאזעגּפָא ביו גבָאה (סעצלעידעשטָאבאר יד) נטסימָאנָאקע וד .:בעגעגנווא טינ ביו

 -עפנָאק רעקיסוורָאפ רעד פא גרַאװעג נעמונעגנָא ווא עכלעוו ,עיצוילָאזער רעד בנופ

 רעה גרָאװעג טלווטרוראפ גפָא זוא סע ּוװ ,(רָאו 1901 נוי גיא) עװװענעשז נוא צנער
 ,םזונוטרַאּפָא םונומ .דנא .א מווגארעולימ רעד ,מוינאונייטשנרעב רעד ,םוימַאנַאקע

 פעד גוָאלראפ "טארקָאמעדלַאוצָאמ, גנא "ארקסוא, סעוצאוונאגרָא וד נבָאה רעבירעד

 | ,רַאפנעמאזוצ

 א גלעטשפוונוצ טגוולעגרַאֿפ נבַאה ,רָאפנעמאזוצ טעד טוָאלראפ נּבָאה סָאװ ,יד

 יַּמַא םוז גבָאה סעצלעידעשטַאבאר יד רעבָא ,:עגנוצוז וד נופ לָאקָאטָארּפ נעמאזנוומעג |

 ווו גבָאה יוברעד ,קידנעטשּבלעז גנולוומימ רעיוז טוָאלעגסוורא גבָאה נוא טגָאזעג

 ור .קיטכיר טינ טלייצרעד נכאז כאסא רָאפנעמאזוצ גפא נטאבעד יד נבעגרעבוא םאב

 שקונווראפ כוז .נבָאה עכלעװ) "טארקָאמעדלאוצַאס, גוא ?ארקסוא , סעוצאזו נאגהַא

 נופ נבָאה (עוטארקָאמעדלאיצַאס רערענַאיצוילַאװער רעשיסור רעד נופ עגול רעד ניא

 "רָאפנעטאזוצ-"גנוקונווראפ , םענופ גטנעמוקָאד) טכעלטנפעראפ כיוא טייז רעייז

 ֹוד .נטייקוטכור-טינ ענעגנאגאב וד עפוג טומרעד קודנרוקסאמעד ,(1901 ,עווענעשז)

 17 דנאב ,קרעוו עו) גיגעל גבורשעגנָא מָאה רושָארב רענעזיוװעגנָא רעד וצ עדערַאפ/

 28 + ! | י| .(884---899 ז"ז

 -נאנאפ יונעג טרעוו "תָאפנעמאזוצ ווווצ סעצלעודעשטָאבאר וד נופ רושָארב וד

 ,??נַאט געמ םראד טָאװ, גוא נבולסעגרעד
 עפורג רעד נופ נבאגסווא .ֹוד טיונאב גרעװ סע זא ,מעד נגעוװו גנודלעמ , וד **
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 .ךאענעש) ;רושָארב רערעדנוזאב א גוא סוורא זואה "םעברא רעד גופ גנגוורפאב , -

; 

 : לעמוי יד :סווָאנאכעלפ "מוקעמעדאוו, נטנַאמרעד םענוא גבעגעג ביוא זיא ננוא (0

 -לאוצָאס יד ,סָאוו ,טעברא רעשימקארפ רעלאסָאלָאק רעד בולוצ זא ,טנכווצראפ ?גנוד

 -:טעבראי עשיטערָאעט יד ווא ,טויצ רעמצעל רעד ראפ טכאמעגכרוד טָאה עיטארקָאמעד

 -ֿ?ָאװער רעד גנוא עירָאעט רעד נשוווצ סוורניוא רעד .טנורגרעטנוה נוא גטַארטעגּפָא

 .לעקווָאד רעד .כעלרעש רָאג ויב ראפ נזווועגסוורא כוז טָאה קוטקארפ רערענָאוצוו

 :עשיטסינָאיויוװער יד נעמוקפוא גלָאז סע זא ,וצרעד גפלָאהעגטימ טָאה- סוורגווא

 'הָעֹד גופ גָאפ גפא ,טציא .(מויֿמָאנָאקע רעד נוא מזינאינווטשנרעב רעד) געגנומערטש
 --=-טויקוטעט עשיראָהעומיל ריאעפורג יד טוונאב ,גנוגעװאמ-רעטעבהא רעקידנסקאוופוא
 ךילַשועריטנא  גגעק פמאק בשיטערָאעמ גקידמעלָאשעבנָא גופ גנווָאל גרעטנוא
 += יב  :עיטאוקָאמעדלאוצָאס רעד גיא נטנעמעלע ערעגַאוצ

 :גמולכאל - 0 .,טרעקרַאפ ,טָאה ,נָא םויוװ בינעל סָאװ ,טנעמוקָאד רעטייוװצ רעד

 ..דגורעדַאש-ווטראּפ וד םקורערי נרעד טָאה ,עירָאעט נופ עילָאר יד טכא גוא נעמונעג טםונ
 ראו .מעני א .גטכוׂש ענעגאטשעגּפָא .עמיאס וד גופ געגנורעדָאפ יד נופ ָאווינ נווב נעג
 -("ָאלעיד .עועשטָאבאר, נו ; מאד גָארּפ וד) טנעמוקָאד רעקיזָאד רעד ,סאלק-רעטעב

 /דעג ,זואב ,יָאלעיד עיעשטָאבָאר רעמֹונ נטשרע םענוא נעוועג טקורדענּפַא ווא רעכלעוו
 וי .(644--40 ז"ז .1ש .ב ,קרעװ עז) גוצּפָא נרעדנוזאּב א נוא נרָאװעג נבעג

 .ןטקונווראפ נפא גרָאװעג געמונעגנָא וא טארגָארּפ עשיטָאג וד 2 ;

 יבוא .1878 יומ , נוא אטָאג בוא רעכאנעוווא גוא רעגאולאסאל יד גופ רָאפנעמאזוצ
 :קלובעג- נעמונעג גצנאגנוא גוא נוימעגלא נוא נבָאה עכלעוו ,רעכאגעזויא יד נבָאה רוא

 ;ווב .א 'טְבאמעג .,הָאפנעמאזוצ סענופ לגולפ נשיטסוסקרא-רענָאוצוילָאװער מעד םעד

 3 קונווראפ- וצ ביז יירעק ,רענאולאסאל יוד --- לגולפ נשיטסוגוטרָאּפָא נווז סעכָאנאה
 .ּוד טומי רעקירעד געװעג קימוטשניוא טינ נעגווז עבלעוו ,סלעגנע גוא סקראמ .ווז טימ
 .הנעמאזוצ גראֿפ) טריקומירק יא גבָאה ,טקעוָארּפ-מארגָארּפ מעגוא גלעמש עשונאולאסאלי
 .?וטָאג רעד גופ קוטורק יד, ,רךושָארב סקראמ .ק עז) נפווא נטספראש גפא (רָאפ
 :רעקיזָאד רעד טימ ווורבו טקראמ . .(1089 ,"לעמיא) גופ עבאנםווא ,"מארגַארּפ רעש

 יי ..ברָאװעג / טלווטעגטוט זוא נ ןקארּב וצ טריסערדא געוװעג ווא רעכלעוו ,קיטירק

 2 .רָאפנעמאזװצ םעד נופ גטלאהאבסווא םוא טָאה רעבָא טכענקביל .נטכעגקביל
 ?גוא ?עומארקָאמעדלאוצָאט רעשישטויד רעד גופ סערגנָאק רעד טָאה רָאו 1801 גיא

 .לנע טָאה .טלמער ,מאהגָארּפ עשיטָאג יד נקוקוצרעביא קוטוונ ראפ טנעקרענא עלאה

 : -אוטְקָא גוא .;מארגָארֿפ רעשיטָאג רעד גופ קיטירק סקהאמ כווא טכעלטנפעראפ טלעג

 -לָאס .רעשושטיור רעד גופ רָאפנעטאווצ רעד ,טָאה רָאו 1891 נקיבלעז םעד נופ רעב

 נטיול) ' .רעמרופרע ענעפורעגיוזא יד ,םארגַאפנפ עוונ א נעמונעגנָא עיטארקָאמעדלאוצ

 .וקטשואק .עכלעוו ,(נעמוקעגרָאֿפ יןוא רָאּפנעמאזוצ רעד וו .,טָאטש רעד נופ נעמָאנ

 א .ראפי סלעגנע ראצימ :גרָאװעג טרוקוטירק כיוא ןיא עכלעװ נוא טגיילעגרָאפ טָאה

 יי .רוא גוא נעוװעג געגייז סָאװ ,רעטרע עשוטמונומרָאּפָא ויר

 : 'וד נביא עז | גרָאי רעד-90 יד גטוממוא גנוגעוואבש קוורטש רעד נגעוו ?

 געבוא יד בו גבָאה גנוגעוואב רעקיוָאד רעד כרוד .דנאּב נקיוָאד םוצ 4 גנוקרעמ

 ומ .ביוא רוס ,גנאקורבַאפ וד ךאצומ טקעריד ויס סעכָאנאה עקונווא גגָאלשרעד רעט

 : יי | .גנוריגער רעד דאצ

 גטלערגאב -גנָאװ- צעועג א נרָאװעג גבענעגסוורא זיא רָאװ 1807 נוי (9) 14 מער
 ג



 75 מארגָארּפ נוא עיצאזינאגרָא ,קיטקאט .דראגנאוא סלא ייטראפ רעד ראפ טמאק

 לָאז םוצ 28 גנוקרעמאב וד עו) ָאש 1114 זוב דנאלסור צנאג ראפ גָאמ טעּברא מעד

 גנלָאפרעד עטכיורגרעד וד נופ טיוקידנטוודאבמוא רעד פא טקוקעג טםונ .(דנאב גקיז

 ?ףעביואגה כרוד נווגויבראפ נעמ טגעלפ גָאט םעברא נגעוו צעזעג םעד ,לשָאמעל)

 ?ןוכוא נווטשטנא לָאז סע זא ,וצרעד טקריװעגמימ כָאד ייז נבָאה ,(םעברא- ינעאש

 :וא עכעלסריוו כעלנעמ בענווז סע זא ,םעד כעיוקומ (געגנונעפָאה עשלאפ) סעיז

 נבָאה גגלָאפרעד עקיוָאד יד .פמאקו נשימַאנָאקע גוור א כרוד נעגנורעבָארעד .עטסנרע

 .רעטעברא יד נשהווצ נטסומָאנָאקע וד נופ גנוקריוװ רעד ראפ גדָאב א נפאשעג

 (רנאב נקיזָאד םוצ .2/ גנוקרעמאב וד עו) "עוצאמוגא גגעוװ, רוָשָארב יד 68 =

 מענערָאװעג קיטווצ טלמעד םעד נכַארפשטנא טָאה יו לייוװ ,גלָאפרעד טאהעג טָאה

 -ןולָאװער לָאצ ענוילק א טיצרעד עכלעוו ,עדנאגאמָארּפ-לווורק רעד נופ גנאגחעביא

 1 .נסאמ-רעטעברא וד נשווצ עיצאמוגא רעד וצ ,נרענָאוצ

 ,כעד נגעוו עורָאעט עקוטכיר ניוק םינ טלקיװטנא טָאה רושָארב עקיוָאד יד רעכַא

 -קיומנא רעטמיטשאב א פא טשרע נווגועבורא נעמ גָאק פמאק נשיטילָאּפ םוצ זא

 יעג טרילומרָאפ רושָארב רעד נוא זוא ?עורָאעט-סעידאטפ , עקיזָאד וד .עידאטס:גנול

 ױַאב םמאק נשוטיולַאפ נופ געוװ נפא נלעטש כוו שעװ םאוראמעלַארּפ רעד ;:ווזא געװ

 ץשעריופעב יוד םיא ראפ נלעטשסיורא טעוו פמאק רעשיומַאנַאקע רעד נעו, ,מלמעד

 ענעבעגעג וד אב עגאל נווז נופ נורעסעבראפ א נגָאלשרעד וצ ביז טיוקכעלגעמוא

 -ומָאנָאקע ר ַא נ רעורפא) ?עירָאעט סעידאטס, עקיזָאד וד ."נעגנוגנודאב עשוטולַאּפ

 -סווא גבָאה (פמאק נשוטילַאּפ םוצ גנאגרעביא רעד םוא בָאנ טשרע נוא פמאק רעש

 יי .קיטקאט רעווז גדנורגאב וצ נטסיומַאנַאקע יד טצוגעג

 ניא עגארפ רעד נופ גנולעטשקעוא עכעלטיוד טונ נומ אזא וא ,ָאד טנכווצראפ נונעל = |

 -נאגעגמורא זוא רושַארב וד נעװ ,טלמעד כָאנ נרָאװעג טקרעמאב זוא רושַארב רער

 -לעטקא טרוקיטורק רושָארב וד טָאה סָאמ רעסוװעג א גוא .טפורקסונאמ נוא נעג

 "נאנאפ שיטורק טָאה לעוצעפס ;טרָאװכַאנ א רוא וצ נבורשעגנָא טָאה רעכלעוו ,דָאר

 ;וא םזולאיצָאס לָאמאכָאנ; לקיטרא םעד) עז) ָאנאכעלפ רושָארב יד נבילקעגרעד

 .(80--4 .ו ,ץ--411 .ּפאק ,4117 .ב ,"פמאק רעשיטילָאּב
 ."ענסוורא טָאה (רעומט נראפ לטעלב א "אקינטַאב אר קא טפ ו ל ,

 םוא טָאה םרוטקאדער נוא נמארקַאמעדלאוצַאס עשוסור יד נו דנאבראפ רעד נבעג

 נעװ .(שטולוסאז נוא דָארלעטקא ,ווָאנאֿבעלּפ) "םעברא רעד נופ גנווורפאב , עמורג יר

 נופ עיציזָאּפ רעשיטסינוטרַאּפָא רעד פא גלעטש נבווהעגנַא ביז טָאה דנאבראפ רעד

 :לאדעה ןצ טגָאזעגּפָא "םעברא רעד גופ גנווורפאב , עפורג יוד כוו טָאה ,טזימָאנָאק

 -נופ טָאה דנאבראפ רעד רעבָא .סוורנווא גא נעמוקעגרָאֿפ ווא סע .לטעלב סָאד גרוט

 ,10--9 רעמונ) "אקינמָאבאה קָאטסול, םענוֿפ רעמונ נווא נבעגעגסוורא גגעוװטסעד

 ,םזומָאנָאקעש/ נופ טסווג םענוא נעקװעג טלעטשעגפוונוצ זיא רעכלעוו ,(רָאו 98

 ?עגוצ דנאבראפ רעד ווא מוא כָאנ גוא ,רעטצעל רעד געוועג זיא רעמונ רעקיזָאד רעד
 ."ָאלעעד עיעשטָאבאר, געמַאנ םעוונ א רעטנוא נאגהָא כווז נבעגוצסוורא נטָארט

 טקורדעגּפָא ווא "אקינטַאבאר קַאטסול, םענופ (109) רעמונ גטצעל םמענוא

 וד ּוװ נוא ,טנַאמרעד גינעל נבלעו ,"עסאק-רעטעברא נא נופ טוטאטס , רעד נעוועג

 עסאק יד :גפווא נֹומ אוא פא גראװעג טרולומרָאפ נעניוז עסאק רעד נופ גבאגפוא

 ,ערוד א נעגנוד פא סעָאצווה יד טלעד ,נענעוול םוצ רעכוב טגורק ,רעקוורטש טפלעו

 ,וד טפלעה ,גנוטיוצ-רעטעברא בא סוורא טוג ,כעלזוירק וד גענרעל םוו גלָאז סע וװ
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 סע ווזאווו ,גנורעלקרעד א טיוג רעטייוו .כאז רעטעברא רעד ראפ נמולעג נבָאה סָאװ
 ,רעמ טינ כעלזיירק ניא)/ גדָאװאז נוא נקירבאפ יד אב סעסאק יד נעיוב כוז נפהאד
 ?עטלעו םינ כוז נפראד עכלעוו ,סרעריסאק סווא נביולק עכלעוו ,נשמנעמ 8 וצ יוװ

 | . .(גנולמאזראפ רעשיטַאטשלא נא פא נבוולקפיונוצ רָאו א לָאמ יירד יװ רענ

 גנָא טָאה עמ עכלעװ ,דנאלשטיוד ניא נענווראפ עלעג עשירעקגוד-שריה יד ?
 געוועצ נעגייז --- ,רעקנוד גוא שריה סקאמ רעדנורג ערעווז גופ געמָאנ נמוול נפור
 -עג| גּבָאה ווז .גנוגעוואב-רעטעברא רעד נוא עיזאושורוב רעד ראפ נטקנוּפ-ראּפשנַא
 :נגעק .ראפ נטפאשלעזעג עשרעטעברא נוא נענווראפָארּפ יד נעלדנאווראפ וצ טבערטש
 ךוא גווראפ-א גרעייז נוא גמערפנוורא םאב וינמ רעטננודאבמוא נא .פליה רעקיטויז

 -ארקַאמעדלאיצַאס ערעהנא ויר א גופ נוא פמאק-נשיטולַאּפ נופ בוז גגַאזפָא נעװעג

 טנָאקעג גנבָאה סע רעכלעוו ניא  ,עוצאזינאגרָא נומ אוא כרוד .נעגנורעדָאפ עשומ

 "רוב רעשושטייד רעד נופ רעיוטשרַאפ יד כיז נבָאה ,רעטעברא רַאנ םונ נמערטניירא

 "ער רעואושורוב נופ געוו נפא גנוגעוואב-רעטעברא ּוד נריפּפָארא טווּורּפעג עיזאושז

 "ונאגוָאינסאמ גווק נפאש וצ רעבַא נבעגעגנויא טינ ביז טָאה ויז .םייקשירעטאמרַאּפ

 עכעלֿטע געויר ערעווו נוא טלווצעג נבָאה נענווראפ עשוירעקנודזשריה יד .עוצאז

 וד  נוא טפאשרעדילגמימ יד נעוװ ,טייצרעדניא ,רעדולגסומכ טנזווט קילדנעצ

 .רעטנזווט רעטרעדגוה נוא טליוצעג ביז טָאה נענווראפ עשיטארקַאמעדלאוצַאט

 , גופ מוטאטס, רעד טקורדעגּפַא זוא "לסימ איאשטָאבאר, 1 רעמונ םענוא

 בא נרָאװעג טקורדעגּפָא כַאנרעד זיא רעכלעוו ,רעקיבלעז רעד ,"עטאק"רעמעבדא

 .(דנאב גקיזָאד םוצ 60 גנוקרעמאש יוד עז) ?"אקי :טָאבאר קָאטסייל, 9 רעמונ

 עסאק רעד נופ לוצ"טמיוה רעד, :ווזא טגנילק ,ָאד טנוומ נונעל נבלע'וו ,טקנוּפ רעד

 טוצ לנאבראפ םענוומעגלא גווא גיא נקינווראפ וצ ביז רעטעברא וד נקריוװטימ ןזיא

 יפ רעקידווטראפ עד נגעק גוא נטסילאטיפאק יד םיטאבעלאב יד נגעק פמאק

 עא ."גנוריגער רעד -- נסערעטנוא ערעייז

 -יירגיז רעד 'כַאנ טָאה דנאלשטיוד נעוו ,1871 רָאו סָאד טניומעג פרעו סע 2

 -!ומעל נעגנוראטָאלסאולע נופ עיסקענא רעד כָאנ נוא בוורקנאהפ טימ עמַאכלימ רעב

 נעגייז סעכולעמ עשישטייד:מערָאד יד סָאװ ,םעד כרוד טקוניוראפ כוז נסוירפ סעוו

 -סיוא םייז ניוז נופ כיז טָאה רעבלעוו) דנאבראפ נשושטווד-נפָאצ םוצ נענאמשעגוצ

 זוא טלמעד .(רָאו 1867 נוא ביורטסע טימ עמָאבלומ רעד כָאנ קימלוגדנע טעדליבעג

 - גונעק רעשיסיורפ רעד נוא ,עירעּפמוא נא ראפ גרָאװעג טרעלקרעד .דנאלשמיוד

 +גוומעגלא נא גרָאװעג זוא גאטסכויר רעד .(רעמארעפמיא)) רעסיוק נשושטיוד גראפ

 | .רעשירעפמיא

 -וצ 1+ םטענופ עיצוילָאזער רעד נוא טרא עקידנגלַאפ סָאד ָאד טנוומ גונעל 5

 ועד :וא נסאמ עטיורב יד נעיצוצנוירא למימ עטסעב סָאד, :דנוב נופ רַאפנעמאז

 געיקיוטנא נעמ פראד עזאב גווז פא סָאװ ,פמאק רעשימַאנַאקע רעד זיא גנוגעוואב

 דָאנַאקע טכענופ נעמאר וד רעבורא יז קידנרעטיורבראפ ,עוצאמיגא עשיטילַאּפ וד

 םַא ביוהנָא עמאס גופ טיוקודנעוװטיונ מוש נייק ָאמינ רעבָא זיא סע ;פמאק נשימ

 -וומומ וד ."פמאק נשומָאנַאקע נופ נדָאב נפא רָאנ עוצאמוגא עשיטילַאּפ יד נרופ וצ

 רָאֹרב רערעדנוזאב א ניא גרָאװעג נבעגעגסיורא זוא רָאפ:עמאזוצ םעד נגעוו גנול

 ניא  דנוב-רעטעברא נשידוו םענוימעגלא סענופ רָאפנעמאווצ .רעטרעפ רעד , :רוש



 פד מארגָארּפ גוא עיצאזינאגרָא ,קיטקאט .דראגנאווא סלא יײטראפ רעד ראפ טמאק

 מענוא גרָאװעג נבעגעג ביוא זיא נא (1 ,עווענעשז) "הנאלסור נוָא גלווּפ ,עטיכ

 ..ַאלעוד עיעשטַאבאו, 10 רעמונ

 רָארעמ םוצ גנווצאב סעיזאושורוב רעלארעביל רעד גופ קיטסורעטקאראכ ןד 4
 "הא םעניא נינעל םנכווצראפ נטקא עשוטסירָארעט וד וצ גנווצאםילופעגמומ רוא נוא

 טגווטש עולאווכ עלארעבול וד, :/םאוראטעלַארּפ רעד נוא גנושרעהטסבלעז וד, לקוט

 ,גיַָאטסונוט ענעדיושראפ נופ גנומומש רעד םוס גנודנוּבראפ רעגנע נוא טלאפ נוא

 ?ורעד רעדנוװ נווק םינ זיא .סעבמָאב כרוד טרעכיגראפ טרעוו סע טוובמוא סעמעוו

 -ודַאר וד נשיווצ רַארעמ ןצ לופעגמומ טפָא ווזא כוז טנגעיאב ודנוא אב סָאװ ,רעב

 .עיצוזָאּפַא רעזאושזרוב רעד נופ רעווטשרַאפ (עקודנכאמ כיז לאקודאר רעדָא) עלאק

 -אב בנענווז צנעגולצטנוא רערענַאוצווילַאװער רעד נופ סָאװ ,רעהנוװ נווק טינ זוא
 -וטפאהנבעל רעד נוא טונ נבווְלִג עכלעוו ,יד דָארג ..רָארעט נופ טקיצנא סרעדנוז

 עז) "שמאקנסאלק } נשוראטעלַארּפ מענופ נוא טאוראטעלַארּפ םענופ טפארק נוא טייק

 .((90 .ז ,711 .ב ,קרעוו

 -ָאװס , עפורוג עשיטסילאיצַאס-וענַאיצו ילַאװער יד 75
 -עג זוא ךוא נופ שָארעּב .רַאו 1001 יימ נוא נענאטשטנא זוא (םווחיירפ) * א ד ַא ב

 ןוא םומ סווא בוו טנכווצ עפורג רעה נופ םמארגָארּפ וד .נידשזעידאנ .7 נענאטש

 :ַאפ נופ טייקימעינ יד קידנענעקרענא .טייקטנעוװקעסנָאק טונ נוא טווקטרעטנַאלּפראפ

 :ראפ טווצ רעקיבלעז רעד נוא עפורג יד טָאה ,סאלק רעטעברא מענופ פמאק גשוטול

 לָאז פליה ניוז טימ סָאװ ,רָארעמ אזא .ה .ד ,רָארעט "נוויטאטיצסקע, .מעד טקידייט

 וד נשווצ פמאק םענוא .פמאק נשוטילַאּפ וצ נרעװ טקעוורעד עסאמ- רעטעברא יד

 טָאה עיצאזונאגרַא רעשיטאהקַאמעדפאוצַאס רעגרוברעטעּפ רעד נוא נעגנומערטש יװצ

 :ענאטשאב טייקרעדנוזאב ריא זיא םוראווזא .נטסומָאנָאקע וד טצוטשעג עפורג וד

 נופ - טסעכַאנאה ערעדנוזאב גופ טלעמשעגפיונוצ םארגָארּפ ריא טָאה וז סָאװ ,נירעד

 -ַאוצוילָאװער יד נופ זיוװלוומ נוא גרענָאוצוילַאװער-נטסולאיצַאס ,נטסימַָאנָאקע וד

 טנָאקעג טינרָאג ,בוז טווטשראפ ,טָאה שאמשומ אזא .נופ .נטארקַאמעדלאוצַאס .ערעג

 : .גןלאפעצ עפורג יד כוז זיא רָאו 1008 נוא .נעמוקסיורא

 אוא נבעגעג נונעל ריא טָאה ,רענויז טעברא רעדנא נא נוא .,רעטעּפש סָאװטע

 עטלפָאד --- קיטקאמ יד ,עירעטלאהכוב עטלּפָאד --- םארגָארּפ וד, :קיטסורעטקאראכ
 טעד כווא ריא טָאה טָא -- ,עינַאגאמעד י-- טיוקיטעמ עשויטקארּפ וד ,עורעטלאהכוב
 .אדַאבַאװס , עפורג ?רעשיטסילאיצַאס-רענַאיצוילַאװער , רעד נופ טערטרַאּפ

 (ווז קידנריקימירק) כוז טפוראפ סע עכלעוו פא ,נּבאגסיוא םעּפורג רעד גופ

 סנאסענער רעד, רושָארב יד נוא 'אדַאבַאװס, לאנרושז םעד גוווװנָא נעמ גַאק ,גונעל

 ."עיצוילַאװער ווערע, נוא "דנאלסור נוא םוינַאוצוילַאװער מענופ
 ענווזא טקרעמעגנָא ,נָא טפור נינעל עכלעוו ,טעברא רעד נוא טָאה דַארלעסקא 6

 : ו :נווומקעּפסרעּפ .ויוװצ
 נעטאר עגנע וד גופ טיורא טינ טווג גנוגעוואב-רעטעגרא יד, :וווטקעּפסרעּפ נווא

 סרעמענרעטנוא וד נוא רעטעברא יד נשיווצ נסוומשנעמאזוצ עשימַאנַאקע-ניור גופ
 .רעטקאראכ נשיטילַאּפ ניק טונ יז טגָארט ,נעמונעג נצנאגנוא ,בוז ראפ נוולא גוא
 טענופ נטכוש ענעטורשעגרָאפ וד נעווג טווחוורפ רעשימולָאּפ ראפ רעדווװ פמאק מענוא
 -וורֵמ רעד ראפ כיז נגָאלש נוא צנעגילעטנוא רעזאושזרוב רעד ...כַאנ טאוראטעלָארּפ
 ,"נָאפ רעדמערפ א רעטנוא רָאנ ,רענעגייא רעייז רעטנוא טונ טוה

 ז גיִנָעְל
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 ,5:ש יא יד היי .אלנראזירי שי יליטאיז לי

 ינשוסור .מעד טריזינאגהַא עיטארקַאמעדלאיצַאס 'ד, :ווטקעפסרעּפ עטייווצ יד
 .חוורעז ראפ טפמעק עבלעוו ,ייטראּפ עשיטילַאּפ עקידנעטשבלעז א גוא טאיראמעלַארּפ

 ווער עואושזרוב וד םומ דצוב נוא נוא טז אב טרװז זיוװלווט ,טווה

 קידנעוצוצ רעדיװ זויווליומ ,(גבייז נלעװ עניוזא לפיו פא) סעיצקארפ ערענַאיצויל

 .גוא עקידנביליקלַאפ עמאס וד כוז טומ קידנעוצטימ רעדַא געוור ערוא ניא טקערוד

 .עקי זָאד יד-זא ,רַאלװ ווא סע .צנעגולעטנוא רעד נופ נטנעמעלע ערענַאיצוילַאװער
 -אב-:נשוטולַאּפ ַאװונ גרעכעה א כאסא רעטעּברא יד נופ טרעדָאּפ וווטקעּפסרעּפ עטצעל

 'גופ רעריפנָא יד רעכלעו אב ,עטשרע יד רעדיוא ,נווזטסווואבטסבלעז נוא גווזטסנוו
 "עזאושזרוב יד ' . רעווטשרַאפ יד נעװעג גטלַאװ גנוגעװאב רערענַאיצוילָאװער רעד
 ,לל!םַא -דניולב עטרופעגנַא ,גא נעוועג זיולב טלָאװ טאיראטעלַארּפ רעד נוא ,נסאלק

 ליד .(דנאבי גקי זַאד םוצ 40 גנוקרעמאב וד עז) "?עסאמ עקידנעיוגכַאנ

 :"ארקסיא , נופ נעלקיטרא עקידנגלַאּפ רעביא טנכער גוגעל 1

 עה גגַארטוצניורא טייקוטיינ רעד גגעו 28 רעמונ "?ארקסוא , ניא לקומרא מעד

 "העווּפ סָאד גוא יוטראפ"רעטעּברא וד, נעמָאנ נרעטנוא ,נוורא פרָאד ניא פמאקנסאלק

 +(664--7688 .ז דנאב נקיזָאד טעד עו) גינעל נבירשעגנָא טָאה לקוטרא מעד -- "םוט

 רעד נופ טייקודמעלַאשעּבמוא רעד נגעו 4 טעמונ "אה) קסיא , נוא לקוטרא םעד

 ?טסבקעז - ּוד; לקוטרא רעד טָאה נסייהעג --- גנושרעהטסבלעז נוא גנוטלאווראפטסמלעז

 -ןָאפ - ווא סע רעדווא :עווזרטס .ּפ םוא טָאה נבורשעגנָא ,"עוומסמעז וד גוא גנושרעה |

 -עג א טעמהיוועג זיא לקיטהא רעד .מיא טומ סוורניוא רעקיטליגדנע רעד נעמוקעג
 ימעד גגנעוו .עווטסמעז רעד גגעוו עטיוו רעטסינומ נשוראצ מענופ םודנאהָאמעמ נעמיוה

 .עיצעּפט כיז טדער (.ב גקיוָאד םעד נוא 87 גנוקרעמאב יד עז) ןבודנארָאמעמ נקיזַאד

 יעביל ענומ גלאבינא וד נוא עוטסמעז רעד נופ רעגלַאפראפ יד, ?קוטרא סנונעל נוא

 ;.646--6 ז"ז ,דנאב נקיזָאד םעד ניא טקורדעגּפָא זייווליומ זיא רעכלעוו ,"םוולאר

 .?ףרע 'גשוצי רֵּפ מור גיובוול מעד גנגעק 8 רעמונ ""ארקסוא, נוא לקוטרא נעד

 .ג0י91 נופ צעזעג מעה גכעגסוורא נמומ גנודניבראפ ניא נינעל נבירשעגנַא טָאה צוזאב

 נוא .דהע ענָאזאק נעגַאזרעמ עטאווורפ ראפ גליימסיוא גנעוו רָאי 1901 נוי (נט-8)
 רעד ..גופ- ענַאטאמ העיונ א גוא נענאמשאב זוא צעזעג םעד נופ כָאמ רעד .ריביס

 בל ירא :טסיוה לקימרא רעד .לדא נשורעמוטנגויביול מעד ראפ גנושרעהטסבלעז
 עי א ..(178--109 .װ ,1ע .ב ,קרעוװו עז) "טעברא רעד אב רעמוטנגיו

 : -נֹוא צוטַאנ א םנונעל גרַאװעג נבעגעג זוא ?ארקסוא, רעמונ נקיבלעז םעד נוא

  טעד כעיוקימ גבירשעגנַא ווא צימַאנ יד ."רָאפנעמאזוצ רעקסמעז רעד , נעמַאנ נרעט

 ומאק זמענעדוושטנא נא וצ סעצמעו וד טפור יז .רַאפנעמאזוצ נקסמעז נלאגעלמוא

 יי : ' | .גנושרעהטסבלעז רעד נגעק
 יד :נעורמוא עֶשיטנעדוטס געמוקעגרָאֿפ נענוייז רָאו 1 טראממ--לארוועפ נוא

 -לקוטרא טשטולוסאז יו טימ ייז פא נפורענּפַא 2 רעמונ םענוא ביז טָאה "ארקסוא ,,|

 יד - | ."גשינעעשעג עקיטיוצטנייה יד כעווקימ , נעמָאנ נרעטנוא

 ושס יד וצ) טנגוו רעד וצ טעדנעװעג ביז טַאה ?איסַאר , גנוטווצ-גנוריגער ֹוד
 .עמערטטקע וד נופ גנוקריוע רעה נופ נעיורפאב כיז נלָאז ווו עצווא נא טימ (נטנעד

 גווג וצ פמאק םוש בָא טוורג יא גנוריגער יד זא ,טרעכיזראפ טָאה יז ,נעווטראפ

 .ּוד טָאה עד נגעוו - .עבולעמ יד געיוברעביא נופ נוא סעמרַאפער נופ געװ נמימ

 .געמָאנ גרעטנוא ףקֹוטרא סװָאסערמָאּפ טקורדעגּפָא רעמונ נ578 םענוא "ארקסוא



 יי ישעי א

 979 מארגָארּפ נוא עיצאזינאגרא ,קיטקאט .דראגנאווא סלא יטראפ רעד ראפ פמאק

 "עג נבעגעג ווא "ארקסוא, רעמונ גקיבלעז םעד גוא ."נעמוורמ עקונוומוא גגעוו ,

 ?אפעטול רעד פא ילפנָא רעשוווצולַאּפ רעד, טנַאמרעד נונעל סָאװ ,צוטָאנ יד גרָאװ

 .טסווואבמוא וויא רעריא רעבאכעמ רעד סָאװ ,"רוט

 גופ סעמרַאפער וד גנוצאשּפָא נא גבעגעג טרעו 6 רעמונ "ארקסוא, רעד בוא

 :קיוָאד םעד ."אימערוו עיָאװָאנ) גנוטווצ וד טגוולעגרָאפ טָאה סע עכלעװ ,נביוא

 יז ,17 .ב ,סרעװ ,/גנוגעקרעגא עלופטרעו א, עז) גונעל גבורשעגנָא טָאה לקוטרא

93---168), | . , 2 - | 

 םטענוא טקירדעגסווא זיא רעקוטסיטאטס וד נופ טסעטָארּפ םעד גנוקימומרעד א

 רעװאלסָאנירעטאק רעד גוא טנעדוצנוא גאט יטָאנ רעד נוא ,"ארקטיא, רעמונ נטיז

 .טפירשרעטנוא נא גָא טקורדענּפָא זוא סָאװ ,"עווטסמעו

 גרָאװעג גבעגעג ווא רעקיטסיטאטס וד נופ יירעכערבקוורמש רעד פרנוורַאפ א

 גוא ."רעכערבקוורמש רעקטאיוו יוד, צוטַאנ רעד נוא ,9 רעמונ "ארקסוא, רעד נוא

 -טימאטס רעקטאיו 'ד גנופ גנורופוא וד טליוטרוראפ טרעוו ציטָאנ רעקיוָאד רעד

 א טרעלקרעד גבָאה סָאװ ,רעוװאלסַאנורעמאק וד טציטשעג טינ גבָאה עכלעוו ,רעקיט

 ,7 .ָאקנאיודָאר -- עװטסמעז רעיוז נופ רעציזרָאפ םעד טָאקווב

 בוו ,פמאקנסאלק נופ צנעטסווקע יד קודנענעקרענא ,טָאה .ָאנאטנערב .פַארּפ . **

 -וומ גווו טיול .עיזאושורוב רעד נופ נסערעטניא וד נוא מםוא נשמווטוצפווא טימאב

 ;א ,רוטאשקוד גיוו ראפ נפמעק ןצ קוטוונ םונ רָאג סאלק-רעטעברא םעד ןזוא ,גנוג

 רעד נופ עצימש רעד אב ,נ:עגנוננודאב עשוטסולאטופאק וד גוא כווא נַאק רע לפיוו

 :רעה:נסאלק נופ נאגרַא נווק ,גנונוומ סָאנאטנערב טוול ,טונ וויא עכלעװ) עכולעמ

 טקודורפאב גלָאז נעגנורעדַאפ ענווז זא ,נגָאלשרעד כוז ,(גנוקירדרעטנוא נוא םפאש

 נשוווצ טעבראמומ רעשימַאנָאקע נוא סעמרָאּפער עקיגָארױװאהעב גופ געוו רעד .גרעוו

 -רעבוא גנצנאגנוא טצוא גבָאה סע עכלעוו ,עירָאעמ גווז ןוא אזא טָא -- גסאלק יוד

 גשינאטנערב םעד גנעװ גונעל טדער נוװ םעד נוא .רעטעראש-לַאוצָאס יד געמונעג

 | .פמאקנסאלק םעה נוימשראפ (נואושורוב .ה .ד)

 ירעמאב יד .ז (גנווורפאבטסבלעז)) "עינעידשזָאבָאװטַאָאמאס, עפורג רעד גגעוו
 טָאה .לאטגפאק גטומ טעברא רעד נופ פמאק , עפורג וד .דנאב נקיזַאד םוצ 42 גנוק

 ברוד גרַאװעג טרידיוװקול יו זוא מעדכַאנ גוא ,םושָאדאכ 9 אב לקאכאס טרוטסיזקע

 .טייקימטעט רוא נעלקיווטנא וצ נזיוואּב טַאה וז רעדווא כַאנ ,עקנארכָא רעד

 נקווָאד םוצ 08 גנוקרעמאב יד עו) .םוקעמעדאוא םער גכעגסוורא גבָאנ 5

 רעלעוצעפס א טימ טרעפטנעעג "ַאלעיד עיעשטָאבאר, נופ עוצקאדער וד טָאה (דנאב

 טרַארלעטקא .ּפ פא 'ַאלעיד עיעשטָאבאר, עיצקאדער רעד גופ רעפטנע גא,) רושַארב

 נקיוָאדמעד .(רָאי 1000 ,עווענעשז ,""מוקעמעדאוו , סווָאנאכעלּפ .ג פא בוא "װורּב ,

 | .גונעל סע טנוומ "רעפטגע

 גוא סגנועװ עטרעטעגראפ לופ וד נופ םענווא נופ נעמַאנ רעד ויא סיצראנ *

 "על אוא טריטסיוקע טָאה םוא גגעװ .דנאלנבכורג גטלארוא םענופ עיגַאלַאטומ רעד

 רעד נופ טגָאזועגּפַא בםוז רע טָאה ,טויקנווש נוו טםימ בוו קידנטלאהסוורג :עדנעג

 בוו נבולוצנווא נעגנווצעג רעטעג וד םוא גבָאה ךאפרעד .גטעג א רענווא גופ עבול

 נָא גקוק טפראדעג טָאה רע רעכלעוו פא ,רעסאװ גוא גנולנוּפשּפַא רענעגווא גויז נוא

 :אגעג נוא ביו גפוראפ סָאד .נבעפ סָאד נעכונעג םיצראג םֹוז טַאה מעד בָאנ .רעהפוא
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 -גדורפוצטסבלעז , ,2םוו גוא טיוקטבולעגנווא, גטוומאב םראד גסוצראנ פא נוז גווומ

 / .גינעל טימהעד עקאט בוו טצונאב בוולגהאפ אוא ראפ -- "טייק

 רעלעיצעּפס א --- .,1056 01880158000/ )) עיצאזינאגרַא רעטיורב ַא רעטנוא ?

 :ענאטשהאפ נעמ טָאה (עוצאזונאגרָא עוורפ א םווטאב סָאוװ ,קורדסיוא רעשישטיוד

 סָאװ גוא יירפ קיפעמסונטלעהראפ זוא ךוא גוא טורטוצ רעד סָאװ ,עוצאזונאגרָא אזא

 .עלופא געמ וז ,לשַאמעל ,עטמערופעגסויוא פאנק א גוולא יז זוא טירטוצ אזא בילוב

 ײומ זיולב נצענעהגאב כוזו טוטאטס א טָאטשנַא ,םארגַארּפ עטסעפ נויק נבָאה טינ

 יה 205 2 1 פי וו .א .א מילַאלקמענפוא עכעלטע
 םָאה גטארקָאמעדלאוצַאס עשיסור יד נופ דנאבראפ םמענופ ןַארטפנא גמוול *

 ךנאטשוצ מעד גנעוו טכוראב א טלעטשעגפוונוצ ?ַאלעיד עיעשטַאבאר, עוצקאדער יד
 מער םיא טלעטשעגוצ גוא ךנאלסור נוא גנוגעוואב .רעשיטארקַאמעדלאוצַאס רעד נופ

 .גנולוימומ רעמגוולעגווב א טיב) טכוראב רעד .לאנָאוצאנרעטניא 11 מענופ סערגנַאק

 .סוורא זיא (גנו גֶעוואב-רעטעברא רעשידוי רעד נופ עטכושעג רעד בנגעוװו דנוּב גופ

 -לאוצָאט - רעשיסור רעד גגעוו טכיראב, :נעמַאנ גרעטנוא רושַארב רערעדנוזאב א ניא

 גוא סערגנַאק נשוישסולאוצַאס גלאנַאוצאנרעטנוא םעד גנוגעוואב רעשיטאדקַאמער

 .(רַאפי 1901 ,עװענעשו) ."רָאי 1900 ,שויראפ
 .רעכלעוו ,גאמַאר נטמוראב סעסעטנאוהעס .מ גופ דלעה רעד זוא טָאכוק גַאד *

 "גדָאב א נוֿפ פיֵמ א זיא טָאביק גָאד .קירוצ רַאא 0 רעכעה טומ ינענושרעד ווא

 זא כו ורט גווז נופ גרופראפ יוזא בוו טוָאל רעכלעו ,רעמיורט א ,רָאוואטנאפ גוָאל

 : .םלעװ עכעלקרוו וד נצנאגנוא טסעגראפ רע

 . טור עד גוא "ךנוב, גשוווצ געגננוצאב וד נגעוו עגארפ רעד כעיוקימ **ז

 רָאפנעמאזוצ-ווטראפ 1 רעד טָאה ,נעמונעג נצנאגנוא עיטארקַאמעדלאיצַאס רעשידנע

 .א גוורא טויג ""ךנוב , רעדע רעכלעוו טוול ;עיצוילָאזער א נעמונעגנָא (רָאו א

 וד גואה ווולב עקידנעטשבלעז א ,עוצאזונאגרָא עמַאנָאטװא סלא ווטראפ רעד גוא

 "דנוב, .מענוא ."טאוראטעלַארּפ .נשידיו מעד לעיצעּפס עיוגענ גענווז סָאוװ ,נגארפ

 טנעצ ֹוד רעביא גָאװהעביא נא נעמוקאב גצנעדנעט עשיטסוטאראפעס וד גכָאה עפוג

 יידנוב; רעד טָאה (1901 לערּפא גוא) רָאפנעמאווצ 10 נווז פא נוא ,עשיטסילאר

 'נוא } .געגנווצאב עשיטסולארעדעפ ויטראפ רעד ניא גלעטשנווא ראפ בוז טגָאועגםוורא

 "רוב א .מעד גשוװצ גנעגנווצאב עקיטווזנגעק עלענָאוצאזונאגרָא וד גפאשּפָא ראפ

 טרָא עקוכערּפשטנא סָאד ..טרירַאלקעד טָאה רָאפנעמאזוצ 1 רעד סָאו ,יוטראפ רעד נו

 -עמשרָאפ, .;וווא טגָאז "רוב; ענופ רָאפנעמאזוצ 17 מענופ עיצוילַאזער רעד נוא

 -ארקָאמעדלאיצַָאס .יד בופ גגוקונווראפ עוויטארעדעפ א סלא ּפ"אדסר יוד כוז קודנל

 טַאה ,עכולעמ עשידנעלסור וד גרעקלעפאּב סָאװ ,סעוצאנ עלא נופ געיוטראפ עשוטי

 "עלָארּפ גשודוו םענופ רעווטשרָאפ סלא ,"דנוב, רעד זא ,טמוטשאב רָאפנעמאזוצ רעד

 טגָארטפזאב רע נוא ,לוימ רעװיטארעדעפ םלא גטמערטנוירא ךוא נוא לָאז או ראט

 "בעל נוא סולשאב גקיוָאד םעד נריפוצכרוד "דנוב, גופ טעטומָאקילארטנעצ םע

 נעמאווצ גטרעפ ניוז נגעוו טכיראב מעד) טכעלטנפעראפ טָאה "דנוב, רעד רָאנ יװ

 םעגוא סווָאטראמ וו -- ציטָאנ א טימ) טריגאער פעקייט "ארקסואק וד טָאה ,רָאפ

 גבָאה עכלעוו ,רָאפנעמאזוצ נקיזָאד םעד גופ סעיצוילָאוער יד פא ((טסוגווא) 7 רעמונ

 לע ָאצאזונאגרַא גוא םוולאנַאוצאנ נופ םייז רעד נוא רעק ס"דנוב, מעד טקעלּפטנא

 יםעלצעועגמוא, יד גבָארטשעגרעטנוא סרעדנוזאב טָאה "ארקסוא, וד .מווטאראפעס
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 81 מאיגָארּפ גוא עיצאזינאגרָא ,קיטקאט .דראגנאוא סלא ײטראּפ רעד ראפ פמאק

 ק"צ רעד .ויטראפ רעד נוא עגאל נווז גרעדנע גגעוו סולשאב ם"דנוב, םענופ "טיוק

 ,(רעבאיטנעס 26711) טסוגוא 1699 םעד טורב א טומ טרעפטנעעג טָאה ?דנוב, גופ

 רעטרעפ רעד סָאוװ ,עיצווַאּפ וד גקיטכעראב נוא "נרעלקרעדש טװּורּפעג טָאה רע וו

 -ומ .(רעכאיטנעס 2010 נראפ ,8 .םונ ?ארקסיא , .ז) נעמונראפ טָאה רַאפנעמאזוצ

 ,עיצארערעפ גגעוו םולשאב םענופ טייקכעלצעועגמוא רעד טגעוװ עגארפפ רעד בעיוק

 וא ,טרעלקרעד "דנוּב, גופ ק"צ רעד טָאה ,נעמונעגנָא טָאה רָאפנעמאווצ רעד סָאװ

 "אב א נבעגּפָא  "דנוב, רעד פראד, םוסוומ ענווז גופ "טיוקכעלצעזעג, רעד ראפ

 גוא ,גרָאפנעמאזוצ עריא רעדָא וומראפ רעד נופ טעטימָאקלארטנעצ םעד זיולב טכיר

 -אב רוא נוא נוורא געייג סָאװ ,סעוצאוונאגהָא עגלצנווא ראַפ טונ לאפ ניוק גוא

 גרעהעג ווו זא ,גויוװאב ערעדנא גייק סָאוו ,סעפורג ראפ רעקינייוו כָאנ גוא ,דנאטש

 נוא טָא ."ָאמונ לייװרעד זיא ,נבאגסיוא ערעיוו פא ?9עק םעד צוכא יוטראּפ רעד וצ

 -שורעטראּפרוזא, רעד פא קנוװ ס"דנוב, םעד נאראפ סע זיא עוארפ רעטצעל רעד

 .ָאד טדער גוגעל רעכבלעוו גגעוװ ,"ארקסוא, רעד גופ ?טייק

 יב 17 מענופ גנעמונעג ;דנאבסקעו םענופ עבאגכיוא .דיי רעד וצ גנוקרעמאב)

 | / .(997 .מאב ,עבאנסווא 11 ,קרעוװ סגנינעל גופ

 -עוצארוּפסנָאק בולוצ גבעגעג שטולוא .לוװ טָאה גנוקרעמאב עקיזָאד וד

 ָאנָארכ םעד געמוטשאב וצ ?גענַאורעּפ עטורד, ראפ נקירעוושראפ וצ וידעק ,םימווט

 געװ ,גאה ,נבעל נשוויטראפ כעלרעניא נופ גדָאזוּפע עקונייא נופ רערדויס נשיגָאל

 -רעד רע .עכלעװ נגעװ ,נטקאפ יוד טלעטשעגסווא שטולוא .לוו טָאה גסעמערעדניא

 רעד נוא נעמוקעגרָאּפ געניוז יוז יוצ ,גנונעדרָא רעבלעז רעד נוא עקאמ ,ָאד טליוצ

 | .םויקכעלקרו וי

 .ב 17 מענופ געמונעג ןדנאבסקעז םענופ עבאגכיוא .דיי רעד וצ גנוקרעמאב)

 : / 998(.  .םאב ,.גסווא 11 ,קרעוו סנונעל נופ

 ברוד גרָאװעג טרויזינאגרָא זוא (גנוטווצ-רעטעברא) "אטעזאג אואשמָאבאר , וד *
 וד .גרעמוג יוװצ רַאו 1807 נוא נענושרעד .נטארקַאמעדלאוצַאס רעװעיק עפורג א

 טנעקרעגא פ"ארסר רעד גופ רָאפנעמאווצ 1 גפא זוא "אמעזאג אואשטַאבאר ,

 -עגרָאפ נענווו סָאװ ,נטסערא וד .וומראפ רעד גופ נַאגרַא נלארטנעצ נראפ :רָאװעג

 רעמיפ רעד נעניישרעד לַאז סע ,טיוקכעלגעמ גיוק נבעגעג טונ נבָאה ,מעד כָאנ נעמוכ

 ! .קורד םוצ טיורגעג כוז טָאה רעכלעװ ,רעמונ

 ביוהעגנָא יז גבָאה "ארקס'א; רעד גופ רעדנירג יד זא ,פורעד קידנזיײװנַא

 ער גגעוו)  "אטעזאנ אואשטַאבאה, יד נבעגוצסיורא טצעזעגרָאפ טונ גוא גוָאלסיורא

 -לעוװ ,גענינעל טומ דנוב מעד נשפוװצ נעגנולהנאהרעטנוא טרופעג ביז גבָאה וו גריטקאד

 "וצנורּפ עכעלטע גבירשעגנַא עלופא טָאה גוא עמַאקסאה גנווז פורעד נבעגעג טָאה רעב

 עיצקאדער יד זא ,רעטנוא טקאפ נקיוָאד םעד טומ נונעל טכוורטש ,(נעלקיטרא עלעיפ

 ,יימראפט רעד רעביא נעוװועדנאמָאק ןצ נוומ מוש נייק טאהעג טינ טָאה *ארקסוא,

 ."ארקסיא, וד טקודלושאב נבַאה נטסימַאנַאקע וד סָאװ גנוא

 רַאו 1001 פָאס נענאטשטנא ןוא גרענַאיצוולַאװער-נטסולאוצַאס ויטראפ יוד 5

 -סיקלַָאּפרענַאוצוולַאװער ערעדנוואב ייר א נופ גנוקונווראפ רעד נופ טאטלווער סלא

 גוא דנאלסור נופ נענָאואר ענעדוושראפ נוא טעבראעג גבָאה עכלעוו ,סעפורג עשוט

 גקודנפוול .גופ ננאופ יד רעביא , נאגרַא-יטראפ רעלעוצופַא סלא .ךנאלסווא נוא

 6 טבע
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 . טרופעגנָא)- ?איסָאר אואנָאוצוולַאװער, לאנרושז רעד גרָאװעג טרעלקרעד זוא "בעל
 .-י ֿגאגהַא-ווטראּפ רעשיטערַאעמ סלא נוא ,(נווַאנרעשמ .ו) נוא נצָאג .מ גופ גרָאװעג

 -ער סווָאנאסור .ג -- סווַאסאהאמ .ק רעטנוא) וצוילַאוער יוקסור קיגטסעוו,

 -נטסולאיצָאס ויטראּפ רענעפאשעג-ווג רעד נופ נעגנווושנָא עשיטערָאעט וד .(עוצקאד |

 ?ווׁשֹנַא יד נופ גנוקינווראפ ץזָאלפוצנורּפ א טלעטשעגרָאפ נבָאה נרענַָאוצוילָאװע

 -קראמ מענופ נעגנולפורקראפ עשיטסינַאיזיװער וד טומ םווקלָאפ גטלא םענופ נעגנג

 ןוא םינ לפוװ א שטמָאכ מויטקראמ םעד נלעטשוצנגעקטנא קווופמוִא קודנעיווז .מזיפ

 יד קידנעוטכָאנ ,גרענַאיצןילַאװער-נטסילאיצַאס ֹוד נבָאה ,עטיש עשיטערַאעט עצנאג

 רעגייטש םענעגיוא רעווו פא טו רע בוז ,גטסונַאוויװער עשנויּפָארוואדועריימ

 | .עירָאעט ניוז נופ נטקנופיטנורג עלא נוא מווסקראמ םעד 'נטכוראפ ,

 -נטסולאוצַאס יד גבַאה םמנאקנסאלק גופ עירָאעמ רעשיטסוסקראמ רעד טַאמשנַא

 .גופ פמאק נגעוװ -- עירָאעט ענעגווא גא ערעווו טקורעגסוורא נרענַאוצוילַאװער

 ,טוטרעיוּפ סָאד יא ,רעטעברא יוד וא נוורא געווג סע ניהווװ) עטרומאולפסקע עלא

 גוא עיואושזרוב רעד) סרעטאטאולּפסקע יוד גגעק (צנעגולעטניא עקידנטעברא יד יא

 :שיווצ ךוושרעטנוא גופ גטנעמַאמ וד עפוג טימרעד קידנשוטראפ ,(רעציזאבטוג יד

 -גסאלק מעד קידנענעקוולּפָא ,םוטרעווּפ גכעלרעגריבנוילק םעד גוא טאוראטעלַארּפ מער

 | | ,םרַאד גוא פמאק
 וד געװעג זוא טאהגַארפ רעשירעסע רעד בוא טייהרעדנוזאב עשוטסירעטקַאראכ א

 גשרעוופ נשורעכוולגסווא גא גריוונאגתָאמ -- ררע וד נרווולאוצָאס ןצ גנורעדָאפ

 יד ...םוטנגייאדרע נכעלטפאשלעועג םער נרעסערגראפ נופ טנורג גפא צונאב-דרע

 -עג ,גנונוומ רעייז טוול ,טַאה םמארגַארּפנורוזולאוצַאס רעווו נופ גנוכעלקריווראפ

 גבוורגרעד וצ געװ רעטסעב רעד נוא ,מזולאוצַאס נופי גכָאצונ מוצ נעגנערב טצהאד

 אגרא -- געװעג טקנוּפדנאטש רעווו גופ זוא ןבזולאטופאק גרעביא גכָאצוג גלופ מצד

 ;רעה גוא צנעמסווקע רעדי אב םעבראדרע !עכעלטפאשלעועג , ,גויטארעּפָאָאק גנריזינ

 .םוולאמוּפאק םעגנופ טמאש

 ,פרַָאד נוא גנולקיווטנא רעשיטסילַאטיפאק רעד נופ סעצַאוּפ םעד קורנשוטראפ

 פא ענווו גנולאפעצ יד גוא מוטרעיופ םענופ גנורעדילגעצ יד קידנקרעמאב טונ

 -עװ ,עיצוולָאװער עקודנעיוטשרָאפ וד וא ,סעוזוולוא טיוועג גרעסע יד גנבָאה ,נסאלק

 טשרעמיולק טעוװ ,נענאטשראפ טינ נבַאה ייז רעטקאראכ נשיטארקַאמעד-ואושורוב סעמ

 גיפ ,עוצאטאולפסקע רעדיווטעי רעטנוא גופ םירעווּפ יד גנווורפאב עלופ נעגנערב

 /  .רעשוטסולאטוּפאק רעד נופ כֹוָוא רעטנורעד ,נדיול יוז רעכלעוו
 םעד גנוטוודאב עלאהטנעצ א גבעגעגוצ גרעסע וד גבַאה קוטקאט גופ טיבעג מענוא

 עקירעבוא עלא טלעטשראפ נגיוא ערעיוו גוא טָאה רעבלעוו ,רָארעט גלעודי וידנוא
 געגנולשעגנווא קיטקארפ רעיווו נוא טָאה נוא פמאק גרענַאוצוילַאװער נופ נעמרַאפ

 / .סעכווק גוא טווקמאוקרעמפוא קעלווכ גלאסַאלַאק א

 נעוועג ווטראפ עשירעסע יד זוא דנאמשאב נוא קיטקאט ,עיגַאלָאעדיא רעיוז טיול

 געװעג כעלדעש ןוא עכלעוו ,גטארקַאמעד עכעלרעגריּבנוולק גופ וומראפ עשיפיט א

 רעקיוָאד רעד נופ סוהעמ רעכעלרעגריבנוילק רעד סָאוװ ,טומרעד צלא נופ רעירפ

 טָאה טעברא ףוא נוא נוא ,מזולאוצַאס גופ נַאפ א םימ נעוועג טקעדעגוצ זיא וומראפ

 נטפעהאב וצ עיטאהקָאמעדלאוצַאס רעד גנופ געגנוגנערטשנָא יוד טקריוועגנגעקטנא וז

 2 .וומראפירעטעברא רעשיטילַאּפ רעקידנעטשבלעז א נוא רעטעברא ור



 003 מארגָארּפ נוא עיצאזינאגרא ,קיטקאט .דראגנאווא סלא ייטראפ רעד ראפ טמאק |

 עיטארקַָאטעדלאיוצַָא ס וד פראד טָאוװורא 9 , טקעּפסנַאק לקוטרא רעד

 גורק נסודסענַאטכארנַָא בבא טםענעדישטנא נא נרעלקר עד

 סא רעמיווצ רעד כווא יװ ,"נרענַאיצוילַאװער-נטסילאיצַא ס יד

 ,טויקלָאּפ רעד בוא טוופאוצַָאס רעראגלוו ועד, -- לקיט

 נעגוז סָאד ,"'פוא נבעל בוענַאוצוילַא װערילאיצ ָאס יד נכלעװ

 -אב עטיורג רָאג זוב א נבעגעגוצ טָאה רע .גרעסע וד נגעק גטעברא עטשרע סנונעל

 :ֿפא "טייקנולמ טקעלפטנא טָאה עכלעוו ,ייטראפ רעקוזָאד רעד נגעק שמאק םעד גנוטיוד

 גוא) רעטעּפש קידנרופרעטנוא .קוטקארפ רעד גיא םז/נומרַאּפַא נטסקע נוא טרָאװ

 "אס וד ("םזונומַאק םענוא "טיוקנול גוש טיוקנאהק"רעדניק, רעד נוא ,רָאיי 0

 גנעוו קודנדוור ,נעגנאגעגכרוד ווא םזיװעשלַאב רעד סָאװ .,געוװו נצנאג םענופ נעלקאב

 זוא ווז גגעק םמאק גוא סָאװ ,גנוגעואב רעטעברא רעד נוא קיניוװנוא םינָאס ענעו

 טָאה ,סווװעשלַאב רעד טעוועטראהראפ נוא טקויטסעפראפ כוז טָאה ,נסקאוועגסווא

 -נָא ננפ עוצודארמ וד סָאװ ,נופרעד לנוטיודאב וד נכַארטשעגרעטנוא לעוצעּפס גונעל

 "ןולָאװער רעשיטסוכראנאיכלאה ,רעכעלרעגרובנוילק רעד נגעק פמאק נקידסעגָאמכאר

 ,1008--1000 נרָאו יד ופ טנעמָאמ םענופ בוחנָא ךוא טריפ טייקשירענַאוצ
 סענופ ווטראפ נסאמ רעד ראפ סעדיוסעי יד נרָאװעג טגוולראפ נטנייז סע געוו .ח .ד

 -עגהָאפ גוא געמונעגפוא סטָאה מויװעשלַאב רעד, .טאוראטעלָארּפ נרענָאוצוילָאװער |

 וד םקורדעגטווא צלא נפ רעמ טָאה עכלעוו ,ווטראפ רעד נגעק פמאק םעד טצעו

 וומראפ רעד נגעק בעלמענ ,טווקשירעגָאיצוילָאװער .רעבעלרעגרובנוולק נופ .צנעדנעט

 .(נינעל) *נרענָאיצוילָאװער?נטפולאוצָאס
 א גרַאװעג טקורדענּפַא (דנאלשטיוד נוא) דנאלסווא נוא זוא רַאי 1001 נוא ?

 גנושרעהשסבלעז יד, עטיוו .וו .ס רעטסונומ-צנאנופ םעגופ םודנאהָאמעמ רעמיוהעג

 געטעג טריסערדא זוא סָאװ ,/םודנארָאמעמ  :קיזָאד םעד נוא .-סעװטסמעז וד נוא

 נפ עטפושעג נוא גנוטוודאב רעד פא םָׂש כעלרופסווא עטיוו כוז טלעטש ,ראצ טַײר

 יד וצ טכאפענוצ םונ, זוא וז זא ,טזווװרעד נוא ,ךדנאלסור ניא עווטסמעז רעד

 וו םעדליב רוטאנ רוא םיול וַא ,"עכולעמ רעד נופ גנונַעדרַא רעשירעשרעהטסבלעז

 וד וא נוא גנונעדרַא רעלענָאיצומיטסנָאק א נופ נראוסעטקא-טנורג וד נופ םענווא

 .ףאפ ןוולב נָאק גנומלאװראפטסבלעז רעקסמעז רעד בנופ גנולקו וטנא עקידרעטייוו

 י"רעכיא רעלענַאיצוטיטסנַאק רעד וצ ?טפאשלעועג, רעד נופ גנובערטש יד נקראמש

 ביז קודננַאוסוורא .ךנאלסור נוא עוכראנָאמ רעשירעשרעהטסכלעז רעד נופ גנושרעדנא

 "רעד ,גנוטלאווראפמסבלעז .רעקסמַײז רעד נופ גנוטוורפשראפ רעקידרעטייוו רעד גנעק

 נרעסעבראפ נוא גקראמשהאפ וצ טייקומונ ּוד "טודנארָאמעמ, גווז נוא עטיוו טזייוו

 ,םאראפא רעד זא ,קודנטלאה ,רעטרע יד פא טאראפאדגנוריגער נשיטארקָארווב טעד
 -קא נוא רעכיז ,קראטש בונעג טינ ויא טיוצ רענעבעטעג רעד ניא טריטסוזקע סָאֵװ

 (גטיוו 919 נופ כוצ א רָאֿפ כיז םומ טלעטש סָאװ) "םודנארָאמעמ, רעקיזָאד רעד .ווימ

 2 .8) .ס.ג.ר גופ טרָאװרַאֿפ נסיורג א טומ דנאלסווא ניא גרָאװעג טקורדעגּפָא זיא

 -ווא גיוש טָאה ,טסווג גנלארעבול :וא גבורשעגנָא ,טרָאװרַאפ עקיוָאד סָאד .(עווורמס

 גווז גגעוו נוא םווסקראמ נטימ םוורנווא נקודנעמשלופ סעוורטס גגעוו טגָאזעג סעד

 פעד פא שיראגעמאק טנקוול רעכלעוו ,לארעבול א נוא גנולדנאווראפ רעקיטלוגדנע

 גביולקרעדנאנאפ טומ .גנושרעהטסבלעז רעד ננעעק פמאק נדענַאוצויל ַא װע ר

 יקיטרא סענוא גונעל סע בָיו טמענראפ טרָאװרָאפ סעווורטכ נוא "םודנארָאמעמ= .סעטיוו



 געגנוקרעמאב -י 984

 םוצ נעװעג) "מזולארעביל מענופ נלאגינא וד נוא עוומסמעז רעד גופ רעגלָאפראפ ודע

 1901 נוא "אוראז, לאנרושז מענופ 28--92 גרעמונ וד גוא טקורדעגּפָא לַאמ נטשרע
 -טיּפאק ריפ עטשרע וד גנוא .נעלטיּפאק 0 נופ טיוטשאב לקוטרא רעצנאג רעד .(רַאו

 נוא .םעלרופסווא ביז קידנלעטשּפָא ,םודנאהַאמעמ סעטווו רעדנאנאפ נינעל טביולק געל

 יד זא ,מרעלקרעד נונעל .עווטסמעז רעד נופ כַאט ֿנסעמע נפא טווצ רעקיבלעז רעד

 סנמייוצ םעד רעדנאטקעלא עכלעוו ,עכַאנאה ענעי נעוװעג ווא עמרַאּפער עקטמעו

 -עלטפאשלעועג, רעה נופ קורד נרעטנוא בנבעג וצ געוװעג נעגנוװצעג זוא גנורוגער

 רער נופ רעבָא .נרַאי רע-00 יוד גופ "נארד נרענָאוצוילָאװער נוא גנוגערפוא רעמ

 גוא טָאה יז וא ,ווזא נרָאװעג טריפעגכרוד עכַאנאה עקיוָאד יד ויא טייז רעטווווצ

 -טייקכעלטרָאװטנאראפמו א גוא טיוקוטכעמלא 'ד טצענערגאב טינ סָאמ רעטסדנומ רעד

 "ליה רעד טימ קידנקווראב נוא קידנפיוקרעטנוא .עוטארקַאדווב רעשוראצ רעד נופ

 טַאה ,נלארעּביל עקיסעמ לוומ נמסערג םעד סעמרָאפער עקידנטיודאבמוא עמאס יד נו

 יַאװער ענעי פא נַאטעג פרַאװ א סעירַאזכא רעקידסענַאמכארנַא טימ גנורוגער יד כיו

 יד נקידורפאב טנָאקעג טינ גבָאה סע נעמעװ ,נטנעמעלע עשיטאהקָאמעד ערענָאיצוול

 גגעוו בנדויר וצ רָאנ םינ נעוועג קוווּפ נעניוז עכלעוו נוא סעמרָאפער עקודכעבעגנ

 -כעלסוב גנוריגער וד טַאה בָאנרעד נוא .רוא ראפ נפמעק וצ כווא רָאנ ,םייחוורפ

 .טָאה יו עכלעװ ,סעכַאנאה ענעי רערעדנא רעד כָאנ ענווא נעמענוצ נביוהעגנַא זייוו

 גרוטסעמַארּפ טווּורּפעג לַאמ נווא םינ ביז גבָאה נלארעביל עקטמעז וד .נבעגעג רעירפ

 ווו רעבָא -- ,גנושרעהטסבלעז רעד נופ קומילָאּפ רערענָאוצקאער רעקיזָאד רעד נגעק

 -רָאפפמאק עפראש רַאפ נוא עיצוילַאװער א ראפ טאהעג עריומ צלא נופ רעמ נבַאה

 ,":עלטומ עכעלדירפ, טומ בעלסילשסווא בלוצ ערעיוו גכוורגרעד וצ טפַאהעג געט

 -רעטנוא וצ טָאטשנָא .טוקיטכעמנָא עשוטולַאּפ עלופ רעייז גזיוועגסוורא גנבָאה נוא

 בעװעג קִוווֿפ ווז נענווז ,ץיציזַאּפַא רעד נופ נטנעמעלע ערענַאיצוילָאװער יד נצימש

 .ַאּפ םעד נקראטשראפ נּביוהעגנָא טַאה גנוריגער וד נעוו ,גרעסַאו נוא נגַאלס ןצ רַאנ

 טקנוּפ ,עמרָאפער עקססעז יד טָאה מוראיווא .עיצקאער יד גנוא קורד נשוווצול

 כעד גכַארּפשרעדיװ טםינ רַאנ טינ ,נרָאו רעי60 וד נופ סעמרַאפער ערעדנא ייר א יו

 קידגטלאּפשעצ ,טקיטסעפראפ מוא טָאה יז ,טרעקראפ רַאנ .,םושזער נשו רעשרוזחטסבלעו

 .:ומ ,גנושרעהטסבלעז רעד טימ גנורעמנעענרעד רעד קודנקריוטוס נוא עיציזָאּפָא וד

 טימ נעװעג טקידורפאב נוומעגלא נוא נענויז עכלעוו ,נל לארעביפ לויט נסיוועג א דאצ

 .עכַאנאה רעקיזַאד רעד

 וצ טעמדיהעג נענויז לקיטרא גקיזַאד םנונעק נופ נעלטוּפאק יווצ עטצעל יד

 גוא גצאשוצּפָא נוא (עוורטס .ב .פ/ .ס .נ .ר נופ טרָאװרַאפ מער נביולקרעדנאנאפ

 רעקיטציא רעד גוא .טייצ רענעי בנופ ,םזולארעביל גזאושזרוב םָעד נָאורַעּפ נייז

 יאק עטצעל ייווצ עקיזָאד יד זיולב גבעגעג טרָא נוא לגנאמ בולוצ נרעוו עבאנסווא

 יסערעטניא נטסערג מעד רָאפ נלעטש עכלעווו ,נעלטימ

 ז, לאנרוׂשז מענופ סרעטקאדער יד נשיוװצ נענויז ,רָאו 1901 ניא ,טלמעד ניוש

 יראפ"גנונוומ נענאטשטנא (נעװעג טקורדעגּפַא זיא לקיטרא רעקי זָאד רעד וװ) "איר

 רַאג דוב נעװעג זיא ,לשַאמעל ,ווָאנאכעלּפ .לקוטרא סנינשל כעיוקימ נטווחנדווש

 -עבול יד נגעק טעדנעװעג ויא סָאװ ,לקוטרא סנונעל נופ נַאמ נמימ נדירפוצמוא

 רע טבווש -- ,לאלב'ב לאר עכו 5 םעד נעלדיז טינ טציא פראד עמ, .:נלאר

 יעביל גט כעלש טסענופ פרא ד עמ ,שוטקאט טינ זוא סָאד סד ,געגונעל וצ



 = 1 ישעי יי ער א 0 גבי ברא 2 טי עט, יי 2 2056 ןיאמעק א טאש קעטא 2 .אגטצ עא

 085 מארגָארּפ נוא קוצאוינאנרֶא וקיטקאט ידראגנאווא סלא יײטראּפ רעד ראפ טמאק

 ,נלארעבול וד וצ נעוצאב כָאד כוז נפראד ריס ..נטוג טוצ נרילע פא לארד

 רָאג ,נווו עדוומ נעמ פראד ,כווא אב ווא נָאט רעד נוא ,עטעדניבראפ עכעלגעמ וצ יו

 -ראפ א ווו גדיור פראד עמ נוא ,עניוס א יו ,טדער ףוא ..נטעדנובראפ א אב וװ םינ

 גגעק גטעלג טוב טצוא געמ פראד םוילארעּבול םעד ..רעטעדניב
 ."רעלעפ רעסיורג א ויא סָאד -- לעפ רעד

 גכורבפיוא ערעגַאיצוילַאװער יד וא ,גרַאװעג רַאלק זיא'ס יװ ,טעד כָאנ *

 גנזרוגער וד םָאה ,נרַאװעג גגיוושטנא גענווז גרָאו רע-00 יד גיא םמוטרעיוּפ םענופ

 -פָא ויוװכעלסוב טורט כָאנ טורט (גטיוװצ םעד רעדנאסקעלא אב כָאנ) גביוהעגנָא

 נופ עכַאפע רעד נוא נרַאװעג טכאמעג נענווו עכלעװ ,סעכָאנאה וד קירוצ געמענ

 נמָארטעגפורא ןוא נָארמ געא יו ,םעד ּכָאנ .'סעמרָאפער עסיורג, ענעפורעגיווא יד

 .טקראטשראפ רעמ כַאנ עיצקאער וד כוז טַאה ,(רָאו 1881) רעטירד רעד רעדנאטקעלא

 -רטנַאק, סנטירד םמעד רעדנאסקעלא גופ דַאורעּפ רעד גבווהעגנָא כוו טָאה סע

 גוא גוא ,סעקונלאשטאנ עקטמעז גרַאװעג טרופעגנווא נענווז פרַאד נוא ."סעטרָאפער

 :עניוז זייװליומ ,םוטרעיופ סָאד גרַאװעג נבעגעגּפָא ןוא םושער גזָאללָארטנַאק רעייז

 ךנמוודאב גענווו םע ,םירעוופ יד ראפ געטגנופָארטשאב:ביול גרָאװעג טלעטשעגפוא

 "לאװראפטסבלעז עשיטמַאמש וד ;סעװטסמעז וד נופ טכער יד גרָאװעג נטונשעגמורא

 גרָאװעג טריפרעד זיא ,עקידכעבעג א רעיוזו געװעג בווא םעד ווב זוא סָאװ ,גנוט

 מענופ עיצאוינאגרָאער א נרָאװעג טריפעגכרוד זיא סע ןטשינרָאג וצ זוב טאמיק

 עד גוא ריקליוו נשיטארקַארויב םטעד טקראטשראפ רעמ כַאנ טַאה רעכלעוו ,טכורעג

 .טיבעג גקיוַאד

 יראפרעבוא רעצראווש  נונעל סע טפור גנוריגער רעד נופ קויטילַאּפ עקיזָאד יד

 .נמורד טעד רעדנאסקעלא אב סעמרָאפער סטטיוווצ מעד רעדנאסקעלא בופ "לווט

 "אולָאװ איאנדָאראנ  ווטראפ יד טָאַה רַאי 1881 טראמ (ג6-1) 2618 מעד *
 (10210) ג6:99 מעד -- מורא געט עכעלטע נוא .גטווווצ םעד רערנאסקעלא טעגראהעג

 "אולָאװ אואנדָאראנ נופ טעטומָאק/ריפסווא, רעה כוו טָאה --- רָאו 1881 טראמ

 גקידָאד םעד נוא .נטירד םעד רעדנאפקעלא וצ ווירב מענעפַא גא טםומ טעדנעוועג

 עגנוגנודאב וד גטורד םעד רעדנאטקעלא טעֶטימָאק-ריּפס סיוא רעד רָאפ טגיופ װירב

 :מובראפ לָאז גנוגעואב ערענַאיצוילַאװער יד זא ,וצרעד קיטוונ גענווז עכלעוו,

 -מא ענוומעגלא בא :גענווו נעגנוגנוראב עקיוָאד יד ."םעברא רעכעלדירפ פא גרעװ

 ,כלָאפ נצנאג מענופ רעייטשרָאפ נפורפוונוצ ,סנכערבראפ עשוטילָאּפ עלא ראפ עיטסינ

 :ראפ ,טרָאװ ,עסערפ רעד גנופ טייהוורפ ,נדנאטש בוא גנסאלק גופ ףוושרעטנוא נָא

 ?עגוצ טעטימָאק ריפסווא רעד טָאה געגנוגנודאב עקיזָאד וד פא .ז .א .א געגנולמאז

 געגוו סָאװ ,סעכווק וד נוא ,טויקימעט גווז נרעהפוא גוולא טעװ רע זא ,טגָאו

 -וטלוק וצפ ייגרעבירא פמאק גרענַאיצוילָאװער גופ נלעוו ,מוא גבעל טריזיגאגרָא

 | | | .םעברא רעכעלדירפ רעלער

 עוואושזרוב רעד נופ נוא לדא םענופ נטנעמעלע עלארעביל וד יו ,םעד גנעוו
 םוצ 87 גנוקרעמאב יד עז ,גרַאי רע'00 יוד גיא עיציזַאּפַא רעד נופ קעווא גענויו

 .ךדנאב גקיזַאד

 ?וטש ערעגָאוצוילָאוװער א גסקאוונָא גביוהעגנָא רעדיװ טָאה גרָאו רע 70 וד גופ
 נוא צנעגילעטנוא רענושטַאנזאר .רעשיטָאמש רעד נשיװא רעקירעד לָאמ סָאד .גנומ
 רעקידנמוודאב רעד גוא טקורדעגסיווא כוז טָאה סָאד .רעטעברא-קורבאפ וד נשיווצ

= 
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 ;גנוקראטשראפ .רעד גוא גוא םעוצאזינאַגַרָא ערענַאוצוילַאװער יוד נופ גנולקיווטנא

 ?םוואי .געגווז סע .("אולָאװ איאנדַאראנ, רעד נופ טארפיב)} טםיוקוטעט רעווז בופ
 ,גטבוש עלאהעבול גשיוצ טיוקנדירפוצמוא רעקידנסקאוונָא נופ םינַאמוס געוועג

 : לָאנ- טוב | טקעלסאמא ביו נבָאה :לארעביל עקסמעו וד גשוווצ .עוואושורוב נוא לדא

 --ווהאפי ?עלאגעלמוא נדליבוצס'וא גוורּפ עליפא רַאנ ,נעגנובערטש עלענַאוצוטיטסנַאק

 -2ווצבוולג גבָאה גווּורּפ עקיזָאד יד רעֶבָא .עסערפ רעשידרערעטנוא נא טומ נעגנוקוג

 -?םעצמעז .'וד  גופ טוװקיטכעמנַא עשומולא עקידנעטשלופ וד טקעלפטנא קיט

 ?העוואב .ערעגָאיצוילָאוװער וד גצונסווא גגעק טאהעג טינרָאג גטלָאװ יוז .נלארעב'ל

 : וצכיולג | 'רעבָא ,גנושרעהטסבלעז וד נעשארטסנַא רוא טימ נַאק עמ בע ,גנוג

 .?עמ  רעשיִרעֶרעטשעצ , רעד וצ גגיוצאב כיװ בעלטנוופ רָאג ןיב גלארעבול וד גבָאה |
 לטָא .ןגמורי גער רד געוו ,גאד ,"ווטהאפ רערענָאוצוילָאװער רעטסקע רעד נופ טשייקומ

 : גוראפ סָאה יז סָאװ ,מעד ברוד ,נלאהעביל וד סעכָאנאה עקונווא טכאמעג

  ערַאלקמוא | נוא .עקיטּפאהלּפעג ברוד ,נרָאטסונומ עהענַאוצקאער עמאס יוד

 וװ ,םעה

 : ;גרופ- וצ םווצ עסיוועג א גרוּבורּפ קוטוונ ראפ טלאזעג טָאה יז רָאנ ,לגענ ערוא

 קֹעלְסֹרעֶד עשירענגול גוא עשוגַאגאמעד טימ .(גונעל) "זָאנ- רער ראפ  "טפאשלעזעג,
 -בעלגעמ רעד פא געגנונעפַאה .וד גלארעביל וד אב טקיטסעפראפ וו טָאה נעגנור
 .טשהֶע- .,סעמרָאּפער -ענעשטנוװעג יד גגָאלשרעד ןצ בוװ גפווא :כעלדורפ א פא טייק
 רער נקוטפאהנסאמו א גופ טווקכעלגעמוא וד גרָאװעג רָאלק קוטלוגדנע ווא סע נעוו

 בוא ,ךעבוראר גנוריגער יד ווא --- ,םווצ רעטסטנעָאנ רעד גוא םוורפוא גרענָאיצוילָאוװ

 יי * * ;(דנאב גקיזָאד מעד גוא 88 גנוקרעמאּב יד עז) פורגנָא-רטנַאק םעגעפָא גא
 :גבאגפוא וה א "לסומ אואשטָאבאר, גופ נעגנווושנָא וד ָאד טגוומ בינעל 'י

 .םטאוראטעלָאלּפ טענופ טייקידנעװטוונ יד קידנענעקולמָא טינ .פמאק נשיטולָאּפ נופ

 ט :: םער- רעטנוא גענַאטשראפ רעבָא "לסומ אואשמָאבאר, וד טָאה ,פמאק גשוטילָאּפ

 אפי םְמאק א רָאנ ,גנושרעהטסבלעז יד גפראווּפָארא ראפ פמאק גרענָאיצוולָאװער נויק
 8 : . ןאואשטָאבאה ; ןד טָאה טימרעד .מווראצ מאב) םעמרָאפער עקוגָארדאהעב

 : 5 עשווטולָאפ יד נופ ָאוװינ נויב קיטקאט עשיטארקָאמעדלאיצָאס וד .טקירעדינרעד
 קידנמיהר אפ .,טפָאהעג נבָאה עכלעוו ,רעטעברא ענענאטשעגּפָא וד נופ גליוטרור
 פורעטעברָא ענעו רעדַא,יִד כוז נגָאלשרעד וצ ,גנושרעהטסבלעו יד
 יע יי .(דנאב גקיזָאד מוצ 47 נוא 41 געגנוקרעמאב יד עו) עגאל רעייז

 | טמאקנמאלק = יד, רושָארב רעד נוא רעטרעװ סקראמ גיוא גוא.טָאה גונעל 3
 :עּבלעווה ,םעלָאּפאמ יד גגעוו .קורנדיור ,/1880--1848 גהָאי יוד גוא בוורקנארפ .גיא

 ָאּפאמ - עקיוָאד וד גוא רעבָא, :סקראמ טבוירש ,עיצוילָאװעה יד נטילעג טָאה סע
 הטשעה יד .נרָאװעג גענווז טגוזאב .עיצוילָאװער יד טינ גרָאװעג טגוזאב זוא סעל

 וושנָא) ,סעיזוילוא ,נעגָאזרעּפ יד. --- ..טווצ רערעגָאיצוילָאװער ףאפ רעד נופ כעל

 עג -יורפ .םונ זוא ווטראפ ?ערענָאוצוולַאװער יד :עכלעוו גופ ,גטקעיָארּפ ,געגנג

 ואל .עכלעוו ;,עיצוילָאװער רעד זיב .ה .ד) עיצוולָאװער רעלארוועפ רעד זיג



 987 - מאיגָארּפ גוא עיצאזינאגרָא ,קיטקאט .דראגנאוא סלא יײטראפ רעד ראפ פמאק

 טָאה סע עכלעוו גופ גוא ,(.דע ר .רָאו 1848 ?ארוועפ נוא כוורקנארפ ניא גטמוקטב

 -אמ וור עצנאג א ווולב רָאנ ,נכַאצינ ר עלא ר וע 9 רעד טינ געוורפאב טנַאקעג יז

 עיצוילָאװער רעקיוָאד רעד נופ גנוטוודאב וד וא ,רעטנוא טכוורטש סקראמ -"סעלָאּפ

 טנַאקעג טלָאװ וז עכלעװ ,נסניוװעג עקודנטוודאבמוא עראבלטימוא וד נוא םינ ויא

 גענייז עכלעוו ,נלויטרורָאפ גוא סעוווולוא וד קידנּפאלקעצ סָאװ ,נירעד רָאנ ,נבעג

 "וולָאװער כעלקריוו א נדימשסיוא גפלָאהעג יז טָאה ,עיצוילָאװער רעד זיּב נעוועג
 .וטראּפ ערענָאוצ

 טעגוא "ארקסוא, רעד נופ נגלָאפרעד וד ברָאװעג רָאלק נענייז סע רָאנ וװ סי

 יראוצסיוא נטָארמעגוצ עיצקאדער יד זוא ,טיבעג גלענָאוצאזונאגרָא גוא נשוטקאט

 -נרע גנעמווושעגסיורא נענייז עגארפ עקיוָאד וד נעלדנאהאב טאב .םארגָארּפ א נטמעב

 -נגעקטנא געגווו סע .רעדולגטומ-עוצקאדער וד נשיװצ נמווהנדוושראפהגנונוומ) עטס

 .גטקעוָארּפ .סנונעל גנוא סווָאנאכעלּפ נרעדנא םעד נגעק רענווא גרָאװעג טלעטשעג

 ראפ םאהגָארּפ, א נבורשעגנָא טָאה רענעי זא ,נװָאנאכעלּפ גפרָאװעגרָאפ טָאה גונעל

 "רעד טָאה עכלעוו ,ווטראפיטכאלש א בנופ םאהגָארּפ ניק טינ גנוא ,"עקידנרידוטש

 ןא ,גורעד גוָאנאכעלפ קודנקודלושאמ .םזולאטיּפאק .נשיסור םעד עמָאכלומ טרעלק

 ,טוולאטיּפאק גשוסור מעד גגעוו םינ נוא לאלכיב םזולאטיּפאק םעה גגעוו טדער רע

 עג טָאה וָאנאכעלּפ סָאװ ,נרעלעפ עקיטכווװ ויר א פא כָאנ גווװעגנָא גונעל טָאה

 טלָאמעגסיוא קוטכור טֹונ םמָאה וָאנאכעלּפ זא ,גזוװעגנָא גונעל טָאה טארּפ סלא .טכאמ

 םענוא םוטרעיוּפ םעד גוא טםאיראטעלָארּפ ןמעדפ נשוווצ נעגנווצאב עקיטייזנגעק וד

 םוא נוא טנָאמאב טינ טָאה רע .עוצוילָאװער עשיטסולאוצָאס וד נטוורגוצ נופ גנאג |

 אהער םטענעטלאהעגסווא פָאס נזוב ,נקיצנווא םלא טאוראטעלַארּפ םענופ עילָאר וד

 םעד ,נבורשעג טָאה) נינעל ווװ ,"טליוטעגסווא, טינ טָאה רע ,סאלק גרענָאוצויל

 גונעל .עטריטאולּפסקע נוא עקידנטעברא עסאמ העניימעגלא רעד נופ טאיראטעלָארּפ

 ;קיד רעד גנעוו טקנופ םעד םארגָארּפ רעד נוא נסולשטווא פא נענאטשאּב כווא .זוא

 -ווװצ רעד נוא נסַאלשעגסווא סָאה ַאנאכעלפ גבלעוו ,טאוראפטעלָארּפ םענופ רומאמ

 | .טקעוָארּפ נווז נופ ץוצקאדעד רעט

 נופ גנוקרעמאב אזא טומ נרָאװעג טיולגאב זיא טקעיָארּפ-מארגַארּפ רעשנונעל רעד

 טכעוָארּפ גקיזָאז םעד בנופ לווט רעלעוּפיצנורּפ רעד, :"?ארקסוא , עיצקאדער רעד

 -- ךולגמוט-עוצקאדער נווא רָאפ טול סע נכלעוװ ,טקעוָאהּפ א ביז טומ רַאּפ טלעטש

 נופ טנורה פא טלעטשעגנעמַאװצ זוא בוא (.דע ר גוגעל .ה .ד) רורפ
 טענופ) רעדיװ לווט רעשיטקארפ רעד .(טקעוָארּפ נקודעלוכטאכעל סווָאנאבעלּפ .וו  .ג

 רָאק רעצנאג רעד בנופ .טגוולע גהָאפ טרעוו (פָאס גווב גוא טרָא םענעוווװעגנָא רעטוי וו

 ..רערולגטיט-עיצקאדער 0 ודינופ .ה .ד ,עיסימ

 | .ג טקנופ םעד כיוא געמונעגנָא טָאה עיסימָאק עצנאג יד

 וד נופ רעבורא נכוגנוא געניוז נװָאנאכעלּפ בוא בענונעל נשוווצ גטוורטש יד

 םימ נדנובראפ גענווז עכלעוו ,נגארפ וד פא םארגָארּפ רענוימעגלא רעד נופ גגאהּ

 -רארגא וד, לקוטרא סעד דנאב גקיוָאד םענוא עז) מארגָארּפ-רארגא יד נמעבראסיוא

 "רעמאב יד נוא 740184 ז"ז /"עוטארקַאמעדלאוצַאס .סור רעד נופ םמאהגַארּפ

 : | .(110 גנוק
 "מוטרעיוּפ סָאד גוא ויטראפ-רעטעב רא יד, לקיטרא רעד *

 רעד נופ נוומשפוא םעד ווערע .ח .ד ,1901 רָאו םענוא נרָאװעג נבירשעגנָא ןוא
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 -םור-מערָאד ניא סרעדנוזאב ,1002 רָאי מענוא טָאה עכלעוו ,גנוגעוואב רעשרעיוּפ

 -רעד געועג ווא סע סוורג יוו ..םענראפ נסיורג כעלנויוועגרעסווא נא נעמונעגנָא ,דנאל
 -לָאפ יד נזיוװאב ,רָאו נקיוָאד םטעד גוא גנוגעװאב רעשרעיוּפ רעד נופ גווטשפוא
 48 נעװעג זיא 1900 רָאי םענוא ,ווזא -נרָאי ערעדנא יד טומ נכוולגראפ עקידנג

 -- 1909 רָאו םענוא גוא ,50 ---:1001 רָאו םענוא ,נעגנוטערטסיורא עשרעוופ
 -ָאואר יור א רעּביא טלקייקעגכרוד ביז טָאה נעגנוגעוואב) עשרעיוּפ עולאווכ יד .0
 ?ראכ נוא :מערָאד גוא נעװעג וז זיא צלא נופ רעקראטש רעבָא ,דנאלסור גופ נעג
 .ור צוכא געגויז סע ּוװ ,עינרעבוג רעווָאטאראס נוא כיוא ,רעװאטלָאּפ נוא רעווָאק

 ,(מעבראפָא) עוצאטאולפסקע רעקידנפַאלקשהאּפ נופ טצאשרעה :סעביס ענוימעגלא

 בוא פמאקנסאלק נופ גנופראשראפ ,עיצאטאולּפסקע רעשיטסולאטיּפאק רעד נופ סקגוו

 בנעװעג -- -.װ .א .א טעטש יוד נוא גנוגעוואב:רעטעברא רעה נופ גנוקרווװ ,פרָאד
  עבלעוו ,סעינרעבוג עקיזָאװ יד נוא שינעטערעגמוא יד יו ,סעבוס עכלעזא בווא
 .עשהעיוּפ עקיוָאד וד .מירעיוּפ יד נופ עגאל ערעווש כיוא יוזא וד טרעגרעראפ טָאה
 א נאראפ זיא םוטרעיוּפ מעד נשוווצ זא ,נכָארטשעגרעטנוא נבָאה נעגנוטערטסוורא
 טיומש דנאל סָאד וא ,נווװאב גבָאה ייז ,טייקטכארבעגפוא ערעגָאוצוילָאװער עסיורג
 וויא עיצוילָאװער רעקיזָאד רעד גופ עגארפ עלארטנעצ יד זא ,עוצוילָאװער א ווערע

 נָא עיצוילָאװער רעקיזָאד רעד :יא טעװ םוטרעיוּפ סָאד זא נוא עגארפ-רארגא יד

 טאוראטעלַארפ םענופ ויטראפ רעד ראפ .כעיוק רערענָאוצוילַאװער א יו ,נעמענלויט

  טעשרעיופטרארגא רעד וצ נווצאב ריא נלעמשנווא נגעװ עגארפ וד נענאטשעג זוא
 צנאגנוא םוטרעווּפ םוצ טאו ראטעלָארּפ טשנופ גנווצאב רעד נגעוו עגארפ וד ,עגארפ
 .נמכוש ענעדוישראפ ענויז וצ נוא

 רעד נעועג זוא "םוטרעיוּפ סָאד נוא ווטראּפ-רעמעברא וד, :לקוטרא טנינעל

 "גפעשסווא גא טימ נענווז סע גסלעוו גוא ,"ארקסוא, רעד נוא לקיטרא רעטשרע

, 

 יא

 בוא םמארגָארּפ-רארגא רעד נופ גגארפ-טנורג יד געוועג טרילומרָאֿפ טייקרָאלק רעקיד

 יד זא .םוטרעווּפ םוצ עייגענעּב יוטראפ רעשיראמעלַארּפ רעד נופ קויטקאמ רעד נופ

 טקיטעמשאב טרעוו ,רעטקאראכ םארגַארּפ א טאהעג כעלקריוו םָאה טעברא עקיזָאד
 א

 עטשרע ערוא נופ מענוואנוא זוא "ארקסוא;, :נעגנוקרעמאב עקידנגלָאפ סנונעל ברוד

 רָארפ-רארגא נא נופ זיקסע נא טומ נטָארטעגסיורא (8 .מונ ,1001 לערּפא) נרעמונ

 רוא "םומרעיוּפ סָאד נוא ווטראּפ-רעטעברא וד, ?קוטרא םענוא קודנעמיטשאב ,םארג

 :ָאבעדלאוצָאס עשיסור וד נופ קיטולָאּפרארגא רעד נופ סעדווסעי יד וצ גטווצאב

 נופ זיקסע רעטשרע רעה יוװ ;נרעוו טכארטאב נָאק ?לקוטרא רעקיזָאד רעד .נטארק

 עיצקאהער רעד נופ נעמָאנ גוא זוא עכלעוו ,פ"אדסר רעד נופ םארגָארּפ-רארגא רענעיו

 רַאו 1002 רעמוז נרָאװעג טכעלטנפעראפ "אוראז , רעד נופ נוא "ארקסוא , רעד גנופ

 . גרָאװעג (1908 טסוגוװא) יומראפ רעודנוא נופ רָאפנעמאווצ נטיווצ נפא זוא נוא
 .(87--586 ז"װ ,18 .ב ,קרעוו) "ויטראפ רעזדנוא נופ םאהגָארפ עלעיצוּפָא יד

 א נוא טגָאזעגסוורא נינעל טָאה ענאהפ רעשרעוופ"רארגא רעד וצ -גנויצאב ניוז
 רעד נופ נגארפ גגעוו סנינעל נטעברא עלא יד נופ דָאסעי גוא נוא ,ענויז קרעװ ייר
 . :קנאדעגיטנורג רעקידנגלָאֿפ טגול םארגָארּפרארגא רעד נופ נוא קוטולָאּפ-רארגא
 -רענא דנאלסור נוא סעקדנַאראּפ-רארגא יד נופ טיבעג מענוא טקאפ גנלארטנעצ גראפ,

 ,ָאולא) קיטילָאּפראהגא עצנאג רעודנוא נעיוב רימ .פמאקנסאלק מעד רומ נענעק
 :קיֹוָאד מעד נופ גנונעקרעגא רעכעלדנע װּפָאמוא רעד פא - (מאהגָארּפ- ראַמגא וד כיוא



 989 םארגָארּפ נוא עיצאזינאגרַא ,קיטקאט .,דראגנאווא סלא ייטראפ רעד ראפ םמאק

 :טּפיוה רעטסטנעָאנ רעד רעבָא .סיורא םיא נופ נעגנורד סָאװ ,נגלָאפ עלא טומ טקאפ

 פמאקנסאלק םענופ גנולקיווטנא רעוורפ רעד ראפ געװ םעד גכאמ בנוור --- זוא ליצ

 -ראפ וצ טעטכירעג ווא רעכלעװ ,טאוראטעלָארּפ םענופ פמאקנסאפק גראפ ,פרָאד גיא

 2רעד וצ ,עוטארקַאמעדלאוצַאס רעכעלטלעוולא רעד נופ ליצ"טנורג םעד נכעלקרי וו

 נופ סעדיוסעי יד נפאשאב וצ נוא טאיראטעלָארּפ :כרוד טכאמ עשיטילָאּפ יד גרעבָא

 .(120 .ז ,? .ב ,קרעוװ) "טפאשלעזעג רעשוטסולאוצַאס רעד

 "עג םוא םָאה פרָאד עשיסור סָאד נרודומש םוצ גנאגוצ רעשוטסוסקראמ סנונעל

 -רעדווהנסאלק םונומ ווװצ נאראפ גענייז סע זא ,נלעטשוצנווא טייקכעלגעמ וד בעג

 -ומאק רעד נופ סוורא נעגנורד סָאו ,נכורפשרעדיװ יוד ,םווז נווא נופ :נכורמש

 -ךנאל וד נשהווצ גכורּפשרעדיוװ יד .ה .ד ,פרָאד םענופ גנולקוווטנא רעשיטסולאט
 -וװ יד --- רערעדנא רעד נופ גוא ,רעמענרעטנוא וד נוא רעטעברא עכעלטפאשטריוו

 .רעציזאבמוג סאלק םעד נוא נעמונעג נצנאגנוא םוטרעיוּפ מעד גנשיווצ נכורּפשרעד

 יבוול נטשער וד נגעק פמאק נעוועג עבאגפוא עטסטנעָאנ וד זוא קנאדעג סנונעל טיול

 ,נצנאגנוא לייטנָא נעמענ םוטרעיוּפ סָאד פראה פמאק נקיזָאד םעד נוא נוא ,טוטנגוו

 , .סאלק א וװ

 -ראפ עשירעמיטנגיביל יד נטכו נר אפ סָא ד ווא נענונעל ראפ

 :ָאמעד-זאושוזרוב רעד גופ ֿפײט א פרָאד ניא נשינעטלעה

 ,גנושרעהטסםלעז יד נטכונראפ מענופ .ח .ד ,שינערעקרעביא רעשיטארק

 -רעבוא עקיזָאד וד .רעציזאבטוג עסיורג סאלק מענופ טפאשרעה יד נטכונראפ םענופ

 -ָאמער זאושוהוב א רעטקאראכ גשומָאנַאקעלאוצַאס רוא טיול ויברעד זוא שינערעק

 -ולפסקע עשיטסילאטיּפאק וד ,טוילאטיּפאק םעה טינ טעטכונראפ יז ?לייוו ,עשיטארק

 -אק םעד נופ גנולקיװשנא רעד טרעטש סע סָאו ,סָאד זיולב םעטכינראפ וז ,עוצאטא
 .טאוראמעלָארּפ םענופ פמאקנסאלק םענופ גנולקיווטנא רעד טרעטש סע סָאװ ,טזולאטיפ

 ווא (דנאב נקיזָאד מעד נופ 2 גנוקרעמאב עז) נלָאצפָא-פיוקסווא וד צוכא ?*
 -ביול ,רעייטש רעקסמעז :נרעייטש ויר א נרָאװעג נפרָאװעגפורא םירעיוּפ יד פא

 נלָאצּפָא וד נבָאה נפיוא אזא פא .לג.ד.א .וו.א.א רעלערוטאנ ,רעוומש-ריכארטס ,רעיומש

 נוא :לופיווא קעלויכדרע נשהעיופ םענופ עסָאנכאה רעד וצ עיונענעב טעדליבעג

 -- העמַארטסָאק נוא ,29090 -- רעקטנעלַאמס נוא ,989900 -- עינרעבוג רערעווט

 -םאוו בוא בנוא 9100 -- רערימוראלוו נוא ,21890 --- רעווַאקסמ ניא ,2

 -ראפ םוקלופ זוא'ס .(נרָאו רע*80 יד וצ נעגנאלאב נלאירעטאמ ,יד) 9007 --- ױעק

 :ףאפ םיא סטָאה סָאװ ,קעליוב דרע גשינַאצּפאק נטומ רעוופ םעד סָאװראפ ,כעלדנעטש

 נגָארמ גגווא וד נוהווו ,נפוול וצ טניולעג רעסעּב טָאה ,נלָאצּפָא עכיוה וצ טכילפ

 | .קעלייבדרע םענופ כיז נפווקסווא גוא "כעלרמעזנ ענווז נופ

 ,בורעיוּפ יד נופ נטפאז עטצעל יד טשטעוװקעגסיוא טָאה גנורוגער יד לפווו פא

 וד נופ גסערעטנוא וד  טיהעגּפָא יז טָאה קידעגרָאז נוא םאוקרעמפוא לופיוזא פא

 טאהעג טָאה רעכלעוו ,צערָאּפ א רעצוזאבמוג א טָאה ,לשָאמעל ,יוזא .רעצוזאבמוג

 טָאה'ס לפווו ,ליפיוזא טקנוּפ טלָאצעג ,דזעיוא רעקסוװװעירָאגעו נוא דוע .סעד 8
 .גומאיסעד 0,4 נוֿפ קעלווכדרע נא טומ רעוופ א טלָאצעג

 ילומ רעמירק רעד נוא ץלָאּפאמ רעשירעטולומ רעד נגעװ .כוז טלדנאה סע

 "ונ טומ גרָאװעג נפורעגסוורא זוא עמַאכלימ יד .1880--1888 נרָאי וד נופ ץמָאב

 םווא נוא רעצוזאבמוג יִד נופ נסערעטנוא וד נוא ,גנובערמש סנטשרע םעד וילַאק
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 .צפאכראפ וצ ,עוזאושזרוּב-פדנאה רעד נופ רעקירעד ,עיזאושורוב רעשיסור רעד נופ
 /:וא ?דנאה-נרעסיוא טעד גענערָאוװאב וצ יידעק ,םאי גנצראווש םענופ נסוגכרוד)  וד
 ּוד נענויז ליצ גקיזָאד םעד טימ .דנאלסווא נייק טרָאּפסקעעװװוט מעד לָאקמעדיוק

 .ווקרעט פא נלאפעגנָא 1888 רָאו .םעניא טָאלפ רעשיסור רעד נוא וומרא עשיסור

 נסערעשנוא יד נוא געװעג טונ רָאג זיא ךנאלסור נשוראצ םענופ גכָאצינ רעד  רעבָא

 יסווא םזוראצ נשיסור מעד זוא רעבירעד נוא ,ביירטסע נוא בוורקנארפ ,דנאלגנע נופ

 ;בָאה נויוצנארפ יד נוא רעדנעלגנע יד .ייקרעט טימ זוולב טינ גפמעק וצ נעמוקעג

 -אב טושָאהאב פלע בָאנ נבָאה גוא טנאסעד א :גערב-מאו רעמורק נפאי טצעזעגסו ורא

 / טָאלפ רעד גוא .,לָאטָאטסאוועפ --- םֶרָאּפ גשוסור נקודחעקוא עד נעמו נראפ גנורעגאל

 םענופ כאמּפָאדנ דורפ נטיול .נרָאװעג .נעקנורטרעד גצנאגנוא זוא םאו נצראווש מענופ

 .םענוא טָאלפ א נמלאה וצ טכער סָאד נרָאלראפ דנאלסור ! טָאה שזוראַּפ גוא 1856 רָאוו

  זא ,כיז גגָאלשרעד| עו !טאמָאלּפיד עשיראצ יד טָאה 1 רָאו שוא .םאו נצראווש

 : .נרעוו טפאשעגּפָא לָאז טָאּבראפ רעקי זָאד רעד

 ראוי 1 נופ מרָאפער רעד .וערע זיא מירעיוּפ וד נופ טייקמכארבעגפוא יוד '

 םוול נעורמוא עשרעיופ יד נופ סקנוו םעד נגלָאפכָאנ לָאז עמ בווא .נסקאוועג לעגש
 נסָאלשעגנווא 1884 רָאו נווב 1896 רָאו םענופ זא ,נעז רימ גלעוו .,רעקילדנעצרָאו
 .,816 -- גסָאלשעגנײא 1844 ווב 1898 רָאו מענופ ,נעורמוא 148 נעוועג נענייז
 זגווא 1888 זיב 1828 ראו וכעגופ .8 ---ינסָאלשעגנווא 1884 :ויב 1849 רָאי םענופ

 רַאו פנוּפ עטצעל יד ראפ .רעציזואבטוג ,144 גרָאװעג טעגראהרעד נענייז נסָאלשעג

 טראמ 8 זיב סָאלשעגנווא 1861 ויב 1888 רָאו םענופ .ה ,ד ,נעמרָאפער יד וועלע

 איי - ' .7 .געורמוא 474 נעװעג נענייז (לארװעֿפ 19)
 -אפ קראטש סרעדנוזאב ג גוגעוואב עשרעוופ וד טָאה ,נרעפיצ יד נופ טעו עמ יװ

 -וווא רעה ראפ ,1861 רָאי םענופ טסעפוגאמ םעד ווערע עקפאד בווי טלקווועגרערפאנ

 .זייונטויצ נעורמוא-מורעיופ וד נגעלפ ןוברעד נוא ,גנווורּפאב-טירעווּפ .רענעפו עג

 יופ פליח טימ גרעוו .טקירדרעטנוא נגעלפ נוא .רעטקאראכ ! .גףראש .א רעייו רעמעגא

 טרָאּפאר םעניא טרָא עקידנגלָאפ סָאד נעגוד נָאק .גטצעל מעגופ זוווואב סלא .רעטולומ

 -לַאמוא .יד; :18258 רָאו מעניא ראצ מעד סוּפרַאק-נעמראדנאשז םענופ פעש מענופ

 יד רעדָא זא ,מעד ניא נעוומשאב ,צלא ראפ רעמ טצוא כיז נפערט סָא ,נעגנונעד

 גויװ יוז רעדָא ,גטכולפ ערעדנא גוא טלעגמוול גלָאצ וצ סווא גדיימ טייל ענעגיובויל
 .?מוא .עפוג רעצוזאב יד גגעק נוא עטסמלע וד נגעק טייקמאוסרָאהעג-טוג א סוורא -

 . סעוצקא -עכעלנעורעּפ טרערַאפעג ביז טָאה ויז בילוצ סָאװ ,רעפרעד עצנאג נופ נעור

 ?גאמָאק רעטילומ בופ פלוח ּרעדָא עיצארטסינימדא רעלאוגרעבוג רעטסכעה .רעד בו

 -רָאראֿפ ערעווז נוא וצ שינ כוז גסאפ רעציזאבטוג וד ווו ,טרָאד רָאּפ נעמוק ,סעד

 -נוא נענוישרעד'ס נו רעדָא טווצ רעקיטנויה רעד - נפ טסווג םעד וצ נעגנונעד

 -סיורא כיז נבָאה ,עקיטכיוװ רעקיניווװ רעדָא- רעמ ,געגְנּוגוישרעד עבלעזא .רעצעהרעט

 .פעלבעטשבוב טָאה םרָאד סָאד ."סעינרעבוג 98 נוא רָאז מענופ .בעשעמ נוא בזיוועג

 נמומ בוז בל וו א וצ גמורוגער יד געגנוװװצעג טָאה ס ָא ד עקפאד נוא ,טכַאקעג

 יי יי 0 / /  .םהָאפער יוד נריפכרוד
 -אב יד טמיטשאב .טָאה רעכלעוו ,טנעמוקָאד | א -- טירביטוטאטס 5

 טלָאועג טָאה ווירב-טוטאטס םעד .םירעיוּפ יד גוא רעצי זאבטוכ וד גשיוװא געגנווצ

 םעד נופ קידנבייִהֹנָא ,רָאו א נופ כעשעמ ניא רע ציו אבט | ג רעֶד גלעטשפיונוצ



: 

 91 מארגָארּפ גוא עיצאזינאגרָא ,קיטקאט .ףראגנאווא סלא ייטראפ רעד ראַפ פמאק = |

 םענופ (לארוועפ ג6610) םראמ גט78 םענופ צעזעג רעד נעמוקאב בוז טָאה סע געוו ,גָאט

 .-פוונוצ נבָאה טינרָאו טענופ םעשעמ בוא טגעלפ רעצוואבטוג רעד ביוא רעבָא .1801 רָאו

 -ומ) רעריוב-נדורפ רעד גנלעטשפיונוצ יא טגעלפ ,טוירבישוטאטס םעד טלעטשעג

 םובס רעד גרעװ גזיװעגנָא טפראדעג טָאה ןוורב טוטאטס םענוא .(קינרערטָאּפ יוווָאר

 ,גענגורעדנע עגעו גווװעגנַָא ,םורעוופ וד אב צוואב םעניא געװעג זיא עכלעוו ,ררע

 וד גויװעגנָא ,םירעיופ יד נופ צונאב'דרע מעניא נעמוקרָאפ טנהאדעג גבָאה סָאװ

 -עג כָאמ גוא גענווו ןורב טוטאטס וד .ן.א.א נטכולפ וד ,(קָארבָא) רעטלעגםייל

 -וופמ וד ?עוועבאראב מעד םרָאֿפ עכעלצעזעג א גבעגעג גבָאה סָאװ ,נטנעמוקָאד געוו

 "ונאמ גכָאנ םושָאדאב רופ עטשרע וד בוא וא ,רעדנוװ גווק טונ זוא'ס גוא ,םורע

 -רעירפ וד ראפ רעדיוא ,רערעמ .ה .ד ,נעורכטוא עשרעוופ 047 געוועג גענייז טסעפ

 טרָאפער יד נבעל גוא גרופכרוד םענופ רָאו וווצ וד רךאפ וא גוא ,רָאו נעצ עקיד

 -ומ בדנעונצנָא נעמוקעגסווא רעפרעד 9118 גוא זוא (1808 זיב 1801 רָאי מענופ)

 םענוא .טורב:טומאטס יד נענעמטאכ וצ םירעיוּפ וד ;עגנוווצ וצ וודעק ,טפארקנרעטול

 נווו .גוא סָאװ ,טכאלש רעצנאג א נעװעג זוא ,עונרעבוג רענאזואק ,אנרזעבו פרָאד

 םעד .טעדנוװראפ רעוװש -- 40 גוא גרָאװעג טעגראהרעד נאמ 01 נענווז טאטלוזער

 טווצ רעֶנעו נופ נשטנעמ .גסָאשעצ געמ טָאה ,ווָארטעּפ גָאשנא ,םורעווּפ יד גופ רעריפ

 גופ גמורעלקרעד רעד כָאנ יװ ,נסימשעג טינ וווא נעמ טָאה לָאמנווק , :נגָאו נגעלפ

 .((13 .ב ,'עטכושעג עשיסור, בכוב סיקסווַארקָאּפ גופ) ""טויחוורפ, רעד

 -וווא רעד בגעוו .ו 1861 (לארוועפ 19) טראמ .גט9 םענופ טסעפונאמ רעד *"

 -םָאמ םענופ גרָאװעג טלעטשעגפיונוצ זוא םורעוופ וד גופ גנווורפאב רענעפורעג

 גוא  געװעג טלעטשעגנעמאזוצ ןוא םסעפונאמ רעד .טעראלופ םילָאּפָארטימ רעווק

 גוא (רעטרעװ טימ טקידנעעג כוו טָאה נוא נקורדסווא עקודסעיווצ בעלסולשסווא

 -רא רעוורפ, רעווו פא "עכַארב סמָאנ, נפור םירעיופ יוד נסווהעג טָאה עמ עכלעװ

 ,(טגָאו נונעל יװ ,טווזעי) קאווווצ רעכעלסולשסווא נא גווז טפראדעג טָאה עמ ."טעב

 -אב געגווו סָאװ ,םירעוופ וד נופ .טםעברא רעוורפ, רעד נגעוו גדיור וצ יודעק

 נֿפרָאװעג גוולא םעד ברור גענווז גואי "לננוורפאמ , רעקיזַָאד רעד כרוד :רָאװעג םּכווד

 .רעצוזאבמוג וד ןצ יורעפאלקש רעוונ א גוא גרָאװעג
 ײמלעװ ,?טפאשמערָא רעש יופרָאד רע ד ו+צ , :רושָארב רעד נוא ?7

 טָאה ,רָאו 1008 גוא דנאלסווא גוא גענישרעד זוא בוא גרָאװעג גבורשעגנַא זוא

 -טנורג עלא טליוצרעדסיוא מרָאפ רערָאלק נוא רעטעשָאּפ בעלסולשסווא גא נוא גוגעל
 עד נופ לוומ גרארגא םענופ טנורג ניא גרָאװעג טגיולעג געגייז עכלעוו ,נעקנאדעג
 רעד נופ רָאפנעמאווצ רעפיווצ רעד נעמונעגנָא כָאנרעד טָאה סע עכלעוו ,מארגָארּפ

 נינעל טָאה רַאו 1008 טראמ (18) 98 םעד נֹווָאנאכעלּפ וצ ןוורב םענוא .ם"אדסר

 "קעוא טצוא כוז בָאה כוא, :םעברא נווז נופ גאלּפ םעד גנגעוו .נבורשעג סָאװ טָא)
 -ָארּפרארגא רעודנוא גגעוװ ירעיווּפ וד ראפ רושָארב ערעלוּפָאּפ א ראפ .טצעזעג
 םרָאד גוא םמאקנסאלק גגעוו וודיא רעזדנוא גרעלקרעד רעווו כיז טליװ רימ .םארג
 ,רעצוזאבטוג) גנורעקלעפאב עשיפרָאד נטכוש רופ וד גנעוו גבאגנָא עט ע רק נָא ק פא
 יָארּפ יד טומ געמאזוצ רעיראטעלָארּפ עבלאה גוא מומרעיופלטימ ,עוזאושזרוב עשופרָאד
 ,(298 .ז ,17 "?כובלמאז רעשנונעל,) "(רעוראטעק

 :גדָארלעטקא וצ ווירב א גוא ָאטראמ טכיורש רָאו 1008 לערפא (14) 27 מעד
 -רָאד רעד וצ, לכוב טוג א רעיוו ,קוק רעודנוא פא ,גבורשעגנָא טָאה שטולוא .לוו,|
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 }אקס .םארגָארּפ רעודנוא םירעווּפ וד גשיווצ גרוזוראולוּפָאפ וצ "טפאשמערַא רעשיפ

 עדיואי ,נקראטש רעקינווװ נווק טינ קורדנווא נא גבאמ טעו סע זא ,גווו טלַאמעג

 : גילרעב-, "ןוורב .סווָאטראמ .א .וו גוא סדָארקעפקא .בי .פ,) ?"?נָאט געמ םראד סָאװ,

 : לא רעקי זָאר רעד נופ גנוטיודאב ערענַאיצוילַאװער יד ,כעלקריוו נוא .(רָאו 4
 צו א" גבעגעג רָאנ טונ נֹונעל טָאה ךוא גיא לויװ ,לאסָאלָאק געװעג ןוא סגוגעל טעב

 .דגוהגא .בֹווא טָאה רע רָאנ ,פרָאד נוא פונאקנסאלק מענופ זולאנא גנקודנּפעשסיוא

 רעגויז צי בוא גצנאגנוא םוטרעיופ םוצ עייגענעב ויטראפ רעד נופ קוטקאט יד טעד

 24 .גמכוש עלאיצָאס ערערנוזאב

 ;-!העטאראבלצעזעג א --  (טעוַאס ינעוװטסראדוסָאג) טאר רעשיכולעמ רעד '
 םהאַצ נטיול עטמאאב עטסבעה גופ נענאטשאב יא סָאװ ,ראצ םאב טלאטשנא רעש
 ! םטד בָא ,רָאו 1908 נופ עיצוילָאװער רעד גופ גנוקריוו רעד רעטנוא .גנומיטשאב

 ' / טאזקעבולעמ רעד ווא ,עמוד עשיכולעמ יוד גרָאװעג טעדנורגעג ווא סע יװ

 : "עבעגצעזעג עטשרעביוא ענעפורעגווזא נא בוא גרָאװעג טריזינאגרָאער רָאא 06

 ; םקוטעטשאב- גוא .גטכארטאב וצ נעוועג ויא סע עבאגפוא סעמעוו ,עטאלאמ* עשיר

 נ ענופ? הנאטשאב רעד .:עמונעגנָא גווש טָאה עמוד עשיכולעמ יוד סָאװ ,נסולשאב וד

 םונֵא 100 גוא גנומיטשאב סראצ גטוול נשטנעמ 100 :טאר-עכולעמ נטריזינאגרָאער

 1 זאבהרע וד גופ ! :גסאלק עקידנשרעה וד גופ סעּפורג ענעדוושראפ נופ עטלווװעג

 .??ָאָהּפ רד גופ ,נעגנולמאזראפ עקפמעז - עקסנרעבוג וד נופ ,גרָאפנעמאזוצ- רעצ

 יוצי רערעכעה רעד: גופ נוא עיואושורוב רעסיורג רעד נופ ,עכעלטסווג עגוואקסָאוװו
 רָאֿפ ! ;רעטמיטשאב ; א נענאטשעג ווא טעווָאס מענופ שָארעב .צנעגילעטנוא רעזאושז

 .לופ- טָאה טאהעכולעמ מענופ דנאטשאב נימ אוא .רעציורָאפ פליהעג נוא רעציז

 רעד גופ גסולשאב עקיסעמ עמאס יוד עלופא וא ,מווראצ מעד טרעכוזעג טודנעמש

 לע .העד .גרעוו נלעפעג טינ עבוס א סעּפע בולוצ גלעוו עכלעוו ,עמור רעשיכולעמ

 י - | .נרעוו נבָארגאב נלָאז ,עולוראמאק רעקודנריג

 .גופ - גנושווראב יה טצעשעג כיוה טָאה נונעל זא ,גסעגראפ טינ פראד עמ 7

 ?בואי עו טארקָאמעד רעזאושזרוב רעד גופ גנוטוודאב יד גוא נמיוהוורפ עשיטילָאּפ

 - .מאקי גמוורגלָאפרעד גקידרעטייו סטאוראשעלָארּפ גראפ סעכולעמ עשֶוויּפָאריא וד

 .גגוגעררָא רעשימולָאפ רעד טומ גנונעדֹרַא עשיראטנ עמאלראּפ יוד קודנכוולגראפ

 :בבוורטשרעטנוא קידנעטש רע טגעלפ ,דנאלסור נשיראצ מענוא טשרעהעג טָאה עכלעוו

 ; עשומולָאפ נעמוס:רעדיװטעו גופ טייקנזעווּפָא יד ,טייקיוָאלטכער עקודנעטשלופ וד

 "הא םעֹד גריזונאגרָא וצ קימכור טויקכעלגעמ רעד גופ טווקנזעװּפָא יד ,נטווהוורפ

 -יראפ נוא .דנאלסור נשיראצ םעניא עיזואושורוב רעה גגעק פמאק םוצ טאלקירעטעב

 . רעד ' ,עיטארקָאמעד עזאושזרוב .יד גענייז גנונעדרָא רעשוטולָאּפ אוא טומ בוולג

 -רעכעה - כערע גא נָא -- גכָארמשעגרעטנוא קידנעמש רע טָאה --- םזוראטנ עמאלראפ

 ::טבכארמאב .טָאה רע סָאװראפ טָא .פמאק נקודרעטמיוו גראפ סעלוימ עסוורג גבָאה נוא

 ט+וא ס} עוו ,רָאירעּפ גקיוָאד םָעד נוא עטווש:טפיוה מעד ווו גנושרעהטסבלעז יד

 ה בוולג - טָאה בוגעל ,רעבָא :עיצוילָאװער עשיטארקָאמעד-ואושזרוב וד גרָאװעג קיטויצ

 טעווט :טייהוורפ עשימטילָאּפ ודע זא ,םורעיוּפ יד גוא רעשעברא יד טנרָאװעג טרָא נפא

 + ףעטעבראי וד נּבעג טעװ יז רָאנ ,סעלאד נופ קלָאּפ רעטעברא םעד גווולסיוא םונ

 ,ירעשוטסולאוצָאס רעד ראפ פמאק מוצ .ה .ד ,סעלאד מעד גגעק פמאק מוצ רעװעג א

 .לעג רָאלק טלמָעד םווא ,בוז טיומשראפ ,נענונעל ראפ זיא יוברעד "שי גָערעקרָעביא



 ידע ר .רעזאושורוב) רעוורפ עמאס רעד גופ עלופא רעטקאראכ-נסאלק רעד בעװ

 טגָאז --- ,נקולבופער עזאושורוב יוד גופ עטטשיטארקָאמעד עמאס וד, ."עבולעמ

 :עברא עד גקורררעטנוא םוצ נושאמ א זוולב רָאּפ ביז םימ טלעטש -- ,גינעל

 2אס לפיוה א * בתוד -- גסאמ עקודנטעברא יד ,עוזאושזרוב רעד כרוד סאלק-רעט

 גנא עיטארקָאמעד רעזאושזרוב גגעוו גסוזעט, .42213 -.ב קרעו עז) ?נטסילאטיפ

 | .(?רומאטקוד רעשוראטעלָארּפ

 וצ וידעק .רָאו 1082 גוא גרָאװעג טעדנירגעג ווא קנאב:ררע רעשרעו וּפ רעד ?*

 2פוא עקודעלוכטאכעל גווו ןוא ,מיצורפ עטמערָאראפ וד טלעג טומ גנצוטשרעטנוא

 טָאה עמ עכלעוו ,גררע ור גפיוקסווא גלָאו םירעיוּפ יד ,נרעלענש ראפ .געוועג עבאג

 גנוקרעמנָא עז) רָאי 20-1801 ניא "עמרָאפער"מירעיופ, רעד סויב טלוומעגסווא ייז

 םירעיוּפ 'ד נפווקראפ וצ מוצורפ יוד נפלעהטומ לאלכוב גוא ,(דנאב נקיזָאד טוצ 9

 מעד בילוצ .קיטיונ םינ ;םוצירפ יד ,ייז זוא סָאװ ,דרע יד נזיירּפ עטרעכעהעג ראפ

 .גופ ליצ רעכעלקריוו רעד .טידערק םירעוופ יד גבעגסוורא ראג קנאב רעד טָאה

 -- םורעווּפ יד גופ נבשועבכ נפא לדא םעד פלוה ץעלעוצנאנופ גבעג --- קנאב טעד

 געװעג עגנוב רעטסונומנצנאגיפ גקוטלמעד םענופ טקעוָארּפ גקופ ולראפ םענוא ןוא

 ,םירעיופ ע ער ָא דרע ידפקיה גגעוו רעטרעװ עכעלטנוורפקלַאֿפ טימ טריקסאמראפ

 עלופא רעבָא .קנאב גכרוד יז קידנפווק ,דרע כוו נפאשנווא גענָאק גלָאז ויז יודעק

 ראפ בעלרעפעג גנעזעגסווא נבָאה רעטרעוו "עכעלטנוורפקלָאפ, עשיקאיוווצ עקיזָאד יד

 טאר עכולעמ גנוא טקעוַארּפ םעד געלדנאהאב םאב .נטאלק עקידנשרעה ור

 -סיורא נָאק פלוה (ןנגָאזוצ רָאנ עליפא) גגָאװצ זא ,בויװעגנָא שערוופעב געמ טָאה |

 .,"גרעװ םעיוקעמ טינ גענאק סָאוװ ,געגנונעּפַאה; םוטרעווּפ נכעלגעמראפמוא םאב נפור

 דרע יוד נבעגוצרעבוא טירט וװ ,נרעװ טשסיוטעגסיוא נוא נענאטשראפ נָאק סָאד גוא

 וומ םעד גגעװו סענָאקאט וד גוא זיא רעבירעד .םוטרעיופ םוצ רעציזאבטוג יד נופ

 וד גםלעה טונ ווא קנאב םענופ עבאגפוא ור וא ,גרָאװעג גזיװעגנָא קנאב גשרע

 :אפווא יד גרוטאלקגעמָאנ עלא גופ מירעיופ יד ראפ גרעטכיילראפ, רָאנ ,עקידרענָא

 וד גוא גפי קראפ בלעוו סרעצוזאב יד געוו ,ג5א9 ענעו גיא דהע גנפיוק וצ םינ

 יי יי ,} | | 4 ."יוו נפווק --- םירעווּכ

 טלדנאווראפ -גצנאגנוא קנאב רעשורעיופ רעד בוו טָאה- טויוקכעלקריו רעד נוא

 ,ררע רעד םא גויורפ יד .קיטולָאּפ רעשוצורּפ-קילעדא סמויראצ םענופ גווצעג א בוא

 ,ערעכעה בכאסא געוועג גענווו ,קנאב גשרעיופ נברוד גרָאװעג טפיוקעג ויא סָאװ

 -פווק רעד ויא רָאו 1888 גוא ,לשָאמעל :נפווא נטאווורּפ א פא גפווק מאב רעדווא

 ---גכאמּפָא עטאווורפ אב גוא ,לבור 89 נעוועג קנאב גשרעיוּפ גכרוד דרע 2: זוורַּב

 לבור 42 בוא קנאב בגשרעוופ םעניא בור 98---רָאו 1896 גוא ;לבור 7

 .גבאמּפָא עמאווורּפ םיול

 דרע פא .גווורּפ וד גוא סיוורק א טבעלעגרעביא טָאה טפאשמריװחנאל יד געוװ

 גופ סהעצוזאב יד גופ גסערעטניא וד נמילעג גבָאה סע סָאװ גופ ,גלאפעג גענייז

 טָאה ;פלוה וצ ווז טלייעג קנאב רעשרעיופ רעד טָאה ,רעצוזאבשוג יד --- דרע רעד

 וצ כָאנרעד וידעק ,גזוירּפ עכיוה טוול דרע גלָאצ עלאסָאלָאק גוא טפיוקעגנווא
 "רעד לָאמוצ קידנעוצוצ ,:זוירּפ עכיוה עקיזָאז יד טיול מירעיופ יד וז גפיוקראפ

 א נוא טלעג סָאד גלָאצוצכווא טייקכעלגעמ יד בנבענעג טָאה קגאב רעד סָאװ ,טימ

 טכאמעג בעגווו סָאװ ,גסינשּפָא וד גופ םעלק נוא טשמעוװקעגנווא .גומרעט גרעגגעל

 0 | : 1 גיִנָאל



 / 8 גנוקרעמאב יד עז) רָאו 1861 נופ עמרָאפער רעד נופ מאטלוזער גוא גרָאװעג

 נמונשּפָא עקיוָאד יד גפווק וצ טבערטשעג םוטרעוופ סָאד טָאה ,(דנאב גקיזָאד מוצ

 בוו קודנענעכער סוג ,גווז טונ לָאז סָאד ווורפ א ראש סָאװ םוא רעצוזאנמוג יד אֹּב

 '-- וורעפאלקש רעוונ א גוא גלאפעגנוורא .טע ןוא עפוג טומרעד נוא ,נטסָאק וד טימ

 | .קנאב מענופ טיוקוגנעהּפָא גוא

 ערעדנא נוא רעדיוא ,ערעכעה טלָאצעג םומרעיומ סָאד טָאה סעָאוװלאה ראפ נטנעצַארּפ

 נפַארטאב קנאב נשוצורּפמענוא .טָארּפ עָאוװלאה .רעד טָאה .ו 1894 גוא ,לשָאמעל :קנעג

 +קעװא גענווו םורעוּפ עכעלגעמראפ וד .0,096 --- קנאב גנשרעיוּפ גנוא גוא 2

  ?רעווּפמ עכעלגעמראפ-טונ סָאד רעדווא ,געגנוגנודאב ערעסעב גוא נרָאװעג טלעטשעג

 גופ םיירג רעד גוא גבעגעגסיורא עָאװלאה א נעמ טָאה רָאו 1889 גוא בווא .מומ
 .זוא דרע לָאצ עטמוטשאב א נפווק וצ פא .ה .ד ,עינק-דרע רעצנאג רעד גופ 2

 בוז טָאה רָאו 1808 נוא גנווש ןיא ,100/) בָאגפוא גא נגָארטוצנוורא געוועג גונעג

 .עוגק רעד נופ טרעװ גצנאג םענופ 9420 בָאגפוא נא נגָארטוצנוורא טרעדָאפעג

 "עג געמאווצ צלא סָאד-.עכעלגעמראפ רעמ יד רָאנ נבָאה טנָאקעג נבָאה רעטלעג ענווזא

 ?עג טָאה -- ,עָאװלאה רעד ראפ גטנעצַארּפ עכווה ,דרע פא נווורפ עכיוה :נעמונ

 יד גסקָאװעג נעגווז סע .מורעוופ וד נופ גנומערָאראפ רעקידרעטייו רעד וצ טריּפ

 ,טפווקראפ דרע עטפווקעג יד נעמ טָאה סעוװווכינרעווטש יד ראפ ;סעװיוכ-נרעווטש

 לוט רעבעלנעמראפ-טוג רעד גטולעג צלא גופ רעמ טָאה ָאד ביוא .נָאוצקואא גוכ

 גברוד גרָאװעג טפווקעג זוא סָאװ ,דרע נרָאלראפ גבָאה גלָאצ םינ ראפ ,לשָאמעל .פרָאד

 ..ה .ד ,גטריווזיוה ענלצנווא ,12094 --- בטפאשלעזועג עשופרָאד :קנאב נשרעוופ

 וד גופ דרע יד גגעלפ צלא נופ רעטפָא .1,420 ויולּב -- עיואושזרוב עשיפרָאד יד |

 עקיטרָא וד עקאט נפווק ,גָאוצקואא-נופ גרעוו טפיוקראפ טגעלפ סָאװ ,נמפאשלעזעג

 | .וביריגעג
 "ער רעד בָאנ קנאב רעשרעוופ רעד נעמוקאב טָאה גנומוודאב עמעלסולשטווא נא

 םרוק א געמונעג פראש טָאה גנוריגער יד געוו ,1907--1908 גרָאי יד גופ עיצוולָאװ
 םרָאד גוא נמפאשטריוו עזאושזרוב ,עשופונעלאּב עטסעפ .ה .ד ,"עקראטש , נפאשאב פא
 . עגארפ רעד וצ, לקיטוא מעד ,עבאגסיוא רעקיזָאד רעד גופ דנאב 11 מעד עו)
 ..("גנוריגער רעקיטיוצטניוה רעד גֹופ (רענוומעגלא רעד) קיטילָאשפרארגא רעה גגעוו

 ."וואבטוג רעד .דעביק אפ ,טסוזמוא גטעּברא -- "לדעװָאק ראפ, גטעברא 1
 גוא .גבעק גרעבוא געגנוטבאּבָאאב ענווו גבורשאב טָאה רעכלעוו ,טדראהלעגנע רעצ
 רעד .נופ קאלשרעטנוא גסאלק םעד פוא םוג טקעד ,"פרָאד נופ, בוב מעניא פרָאו
 ,דעביק םענוא טונ בוז טלדנאה סע וא ,טגָאז רע :'דעווָאק ראפ, טעברא רעקי זָאד

 .םינ געקנורט סָאװ ,רעבייו .ענווזא עליפא געמוק סע ?ווװ, ,נפנארב םענוא םינ
 ,,בוו טסיוהעד עמ גענו ,נפורעגמוא טמוק עמ זא ,עלופא טפערט סע ןנפנארב גיוק
 סָאװ ,נופבעד טמאטש צלא סָאד ,כעלרוטאנ .טעברא גא םעּפע נאראפ זיא סע זא

 רעיוּפ רעד :רעציואבטוג נשונווכש מענופ קיגנעהטָא קודנעטש טצוא ווא רעיופ רעד

 גא)  "עגורוא, גוא ,סומוונ םוא ווא עקנָאל א גוא ,נבָאה צלָאה לסוּב א םראד

 לָאמא גגרָאב גשָארג רָאּפ א נוא ,קומוונ ןוא (יפ סָאד גבוורטוצסיורא גיהו וו ,טרָא

 1807 נופ עבאגסווא ,"פרָאד םענופמ) .װ .א .א "געמוקסווא בווא רעשפע טעוו

 ,"דעווָאק ראפ, ,נפווא גומ אזא פא וא ,גפָא טבוורש טדראהלעגנע גוא .(117 .ז ,רָאו

 .גטרָאג םענופ סָארא צלא מוא אב נעמ טמענ



 05 מארגָארפ נוא עיצאזינאגרָא ,קיטקאט .דראגנאווא טלא ייטראפ רעד ראפ פמאק

 עמ ווא נטעברא "דעװָאק ראפ, :פרָאד ניא קונוווחנוא כווא זיא עקויבלעז סָאד

 קיגנעהּפָא םפרָאד לווט ,רעמערָא רעד זוא ָאד בווא לייוו ,רעיוּפ נכוור םוצ נעגנאגעג

 = א 0 | 0 .פוגעלאב םענופ

 דנאל סָאד זא ,גזיוואב נבָאה 4008--09 נרָאו יד נופ נשינעעשעג וד 7
 -עגמורא טָאה רעכלעוו ,סוזורק רעשיומָאנָאקע רעד .עיוצוילָאװער א  ווערע טייטש

 ווזא 'ד טרעגרעראפ רעמ כָאנ טָאה ,עורטסודנוא רעד נופ נגווווצײמנורג עלא טּפאכ

 -|פ גנוצרוקראפ ,רעטעברא נופ נגָאופַאנסאמ :רעמעברא וד נופ עגאל ערעווש כיוא

 י .) .א .א נפוראט יוד נופ גנורענעלקראפ ,נוולטעברא םענ

 ;גנוגעוואב- קוורמש רעד גופ סקּוװ רעקראטש רעד נעוועג זוא פורעד רעפטנע נא |

 .גקוירטש ענוומעגלא נוא טלדנאווראפ כיז טָאה דנאלסורימערָאד ניא נקוורטש ייד א

 -- עינרעבוג רעװַאטאראקס נוא בוא םערָאד פא סרעדנוזאב --- לדנאל נרעביא

 :עגנוטערטסוורא ערענָאוצוילָאװער עשרעיופ עולאוכ א טלקיוקנעכרוד כוז טָאה

 1009 רָאו נייא םעד ראפ .רעציזאבמוג יד נגנעק נעװעג טעדנעוועג וָאר'0 נענייז סָאװ

 -כוולג .נעגנוטערטסוורא עשרעיופ ערענָאוצוולָאװער ענעדוושראפ 840 געוועג גענייז

 א ,גנוגעואב רעשיטנעדומס רעד נופ גוומשפוא נא טלרעמאב כיז סָאה קוטווצ

 אזא אב .עיואושורוב רעלארעביל רעד אב גנוגעוואּב רעלענָאוצוזַאּפָא רעד נופ סקּנוװ

 "אמ רעשוראצ רעד גרָאװעג גנזָאלעגסיורא זוא רעפסַאמטא רעטילגעגנָא רענוומעגלא

 נונעל טנַאמרעד .סע גכלעוו נגעוו ,(לאהוועפ 96) טראמ 2611 גופ טסעפינ
 י"מוא וד, בעווקוֿפ "גנורעיודאב, טקירדעגסיוא טָאה טסעפינאמ רעקיוָאד רעד

 נעניוז עכלעוו ,נעגנובערטש כרוד זווװלוומ גרָאװעג שיוזראפ נענייז סָאװ ,נעור

 -נורּפ נֹופ נריפראפ כוז נוָאל כרוד זווווליומ ,גנונעדרָא רעשיכולעמ רעד כעלטניופ

 א מעד בָאנ טגָאועגסוורא טָאה נוא "גבעל גשוסור מעד דמערפ נענווז סָאװ ,נּפוצ

 וד, גקוקרעביא נגעוו נגָאוצ עטמיטשאבמוא נוא עקיטפאהלפענ טוולָאסבא ווו

 רעטווו) פא טגָאזעגוצ טערקנָאק רעמ טָאה ,"דנאטשוצ נשופרָאד מעד גנעװ גנובעגצעזעג

 יוז עוווט, יוד נפורעג נוא יכַאלאג עשיפרָאד יוד נופ עגאל ּוד נרעסעבראפ וצ

 ."םכאמ גוא נצעזעג ,גבוולג, נופ טנורג גפא טייקונווא וצ ?דנאלרעטָאפ םענופ

 / -עגסוורא טָאה נונעל נעוװ זא ,קודנעטשלופ. טזייוורעד טרָא עקיזָאד סָאד 0

 -ַאד וד טקודווטראפ טָאה נוא נשינשּפָא וד נרעקוצמוא קורוצ גנורעדָאפ יד טלעטשי

 "וצ נרעקוצמוא גנורעדָאפ וד זא ,נטלאהעג טינ גמולפאל רע טָאה ,גנורעדָאפ עקיז

 -אב ו7ד .ו) נויג םינ נעמ רָאט רוא גופ רעטייוו סָאװ ,אזא רךוא גמינשּפָא יד קיר

 | -(דנאב נקיוָאד םוצ 110 גנוקרעמ;
 ּועשיסור ועד נופ מארגָארּפ-ר ארג ודע לקיטרא רעד 17

 -אז, לאנרושז םענוא רָאו , 1009 ניא טקורדעג 0 ומ א ר קָא מ עד ל או צ ַא ס
 לוומ גרארגא םענעבירשעגנָא טעד טעדנורגאב טָאה סָאװ ,םעברא נא נעוועג זיא ,"איו

 -ןצ וומראּפ נטוווצ נפא גרַאװעג געמונעגנַא רעמעפש זוא סָאװ ,טקעוָארּפ=מארגָארּפ

 נופ נעלטוּפאק נעצ עלא נוא .(דנאב נקוטצוא מוצ 108 גנוקרעמאב יד עז) רַאפנעמאז

 | טי :נעקגאדעג עקודנגלָאֿפ בינעל טלקוווטנא טעברא רעד

 .םארגָארּפ ערארגא נא נטעבראסווא פראד עימארקַאטעדלאוצַאס עשיסור יוד (

 -אב סָאד רומ נעווטשראפ י--,נונעק טגָאז "-- ,מאהגָארּפ רערארגא . רעד רעטנוא

 רעד גוא קומולַאּפ רעשוטארקאמשדלאוצאס רעד נופ גמוצנורּפ טקודנרופנא יד נטמומש
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 "שירעיוּפ אזא נוא ,גנורעקלעפאב רעשיפרָאד רעד נופ סעפורג ,נטכיש ,נסאלק
 -ורעד ,בעלרוטאנ ,נטסולאוצָאס וד נופ םאהגָארּפ ערארגא וד זיא ,דנאלסור יוװ ,דנאֿפ

 "אב עכבלעוו ,םארגָארָּפ א ,/םארגָארּפ עשרעוופ, א ,כעלסולשסיוא טונ ביוא ,רעק
 יי יה ."עגארפ רעשרעוופ רעד וצ גנויצאב יד טמוטש

 -וומ; בוא רעטעברא נוול .עכעלטפאשטרו והנאל , סרעצוזאב"דרע עסוורגש |9( 
 רעשופרָאד רעד נופ נלוומ דנאטשאב עכעלשּפיוה יירד וד גענווז סָאד טָא -- "םירע
 .?ףנאלסור גוא בווא רעטנורעד ,דנאל שוטסולאטומאק רעדיװמעו ניא גנורעקלעפאב

 | .(87 .ז ,ש7 .ב קרעוו)
 ,סרעצוזאברהע עסוורג יד ,גגעק פמאק סמוטרעיופ םמעד קוידנצוטשרעטנוא

 נוא נטערטּפָא טינ ,טקנופדנאמש גװעסאלק-טסעפ א פא נייטש , ויטראפ וד פחאד
 .רעד גופ נסערעטניא יד סעװיוטעל טקנופדנאטש סטאוראטעלָארּפ םענופ כאז נווק
 .שרעװ רעכלעוו ,רעיוּפ רעניילק רעד זא ,נרעדָאפ ,טרעקהאפ רָאנ ,עיזאושזלוב-נוילק
  גפראווקעווא לָאז ,מוולאטיפאק םמענרעדָאמ נצנאג םענופ טקירדרעטנוא נוא טרינוגר

  ?אטעלַארּפ םענופ טקנופדנאטש נפא נלעמש כוז נוא טקנופדנאטש-נסאלק ניוז

 טענוולק מענופ גנאגרעבורא רעד .טסייה סָאד ,עטצעל סָאד .(100 .ז ,טרָאד) "טאיר
 .מ סָאװ ,רעטכוול צ5א כעלגעמ זיא טאוראטעלָארּפ םענופ טקנופדנאטש נפא רעוופ

 "גסאלק םענופ גנולקיווטנא רעוורפ , ראפ נעגנוגנודאב יד נפאש כוח נלַעֹנ סע רעל

 "נוא .פרָאד נוא מוטנגווביול כעלטשער עלא נטכינראפ וצ טרעדָאפ סָאד נוא ."פמאק
 גויז .נפרָשװעגרעטנוא, ,גינעל טגָאװ ,נפראד בנעגנוגנודאּב :עטצעל ייוצ יוד טָא רעט
 ."ווטראּפ רעשיראמעלָארּפ רעד גופ םארגָארּפ רעד נוא געגנורעדָאפ עשרעווּפ יד

 -גודאב נפאשאב וצ ליצ מעד כיז ראפ טלעטש ,עכלעוו ,נארגָארּפ ערארנא יד (פ

 ם מ אקנסאלק רע ד נעלקווװטנא וור פ נענָאק בוז לָאז סע זא ,נעגנוג |
 גבעג טעוו ,עיזאושזרוב רעד נגעק םזולאוצַאס גראפ פרָאד נוא טאוואטמעכַארּפ מענופ |

 ?קערוד גופ .ח .ד) ט נָא ס וד נופ רָאנ טינ ביז, םצענערגוצּפָא טיוקכעלגע'ב א

 העד נופ רעגנעהנָא עקיניזטסווואבמוא רעדָא עקיניזטסווװאב ,עטקערידמוא רעדָא עמ

 -וא עטעדנובראפ עזיוװליימט נוא עקילייוװמייצ ערעזדנוא נענווז סָאװ ,עיזאושזהוב

 בווא רָאנ ,(גנונעדרָא רעשירעמיטנגיובייל רעד נופ בעלטשער יוד נגעק פמאק מענ

 -עטש רעקיבלאה רעיֹוז טימ קווופ נענייז סָאװ ,טניורפ ערע כיז טו נ ענעי נופ'

 באסא (שיטקאפ נעגנערּב ויז נוא) בנעגנערב וצ עגארפ רערארגא רעד נופ - גנול

 -. .(100 .ז ,טרָאד) ."טאיראמעלַארּפ םענופ גנוגעוואב רערענ לָאיצוילָאװער רעד נדָאש

 שְרעוופ גטומ מארגָארֿפ רעד נופ לויטּפָא נשרעטעברא םעד נכוולגראפ םאב (4

 : :דוושרעטנוא גלעוּפיצנורּפ מעד ויז נשיווצ טסעפ נונעל טלעטש

 .רָאפ עטסשנעָאנ ערעזדנוא רָאנ ,ליצדנע רעודנוא טינ רומ נביג נליוטּפָא עדיוב .נוא,

 -רעדָאמ רעד גופ גדָאב נפא נבוילבראפ רעבירעד רומ נפראד עדיוב נוא .געגנורעד

 ֹּפָא עדויּב יד נופ טייקכעלנע יד טווטשאב נירעד .טפאשלעזעג ,(קעזאושזרוב)/ רענ

 ?רעטעברא רעד סָאװ ,נורעד טוומשאּב דיישרעטנוא רעלאקידאד רעייז רעבָא .נלייט

 ,עוזואושורוב רעד נגעק טעדנעוועג נענייז עכלעוו ,נעגנורעדָאפ טלאהטנא פייטמָא

 -טוג יד נגעק טעדנעװעג נענייז סָאװ ,נעגנורעדָאפ טלאהטנא .רעשרעיוּפ רעד נוא

 אב םוו רימ נפראד לווטּפָא-רעטעברא מעניא ..רעמ'טנגײבײפ רעצוואב

 ןטדא  (ראזאושזײוה = רויזא ייזד = לסח = יי = יש יידװרײרראפ ח ז וו וויל וו מ מו בנצנלר



 997 םארגָארּפ נוא עיצאזינאגרָא ,קיטקאט ,דראגנאוא סלא ייטראפ רעד ראפ פמאק

 נופ לויטּפָארעטעברא מענוא ..םוטנגיובייל כעלטשער עלא נופ גנונעדהָא - ענעבעגעג

 יָאפ ערענָאיצוילָאװער-לאיצָאּפ נווק נלעטש טינ רימ נענָאק נעגנורעדָאפ עטסטנעָאנ

 :ופ טפאשרעה יד ּפָארא טפראוו עכלעוו ,עוצוילָאװער עלאוצָאס יד לייװ ,גנעגנורעד

 "קריוורהאפ סָאוו ,טאוראטעלָארּפ םענופ עיצוולָאװער א נווש זיא ,עוזאושזרוב רעד

 -ערילאיצָאס כווא רימ נלעטש לויטּפָא נשרעיוּפ םעניא .לוצד גע רעודנוא טבעל

 פָארא טפראװ עכלעוו ,עיצוולָאװער עלאוצַאס יד לויוז .,נעגנורעדָאפ ערענַאיצוילַאװ

 -ער עלאוצַאס נומ אזא .ה .ד) רעמימנגייבייל יד רעציזאבמוג וד נופ טפאשרעה יד
 "ער עשוזוווצנארפ עסיורג יד נעװעג זיא סע יו ,עוזואושזרוב רעד נופ עיצוילָאװ

  "עדרַא רעזאושזרוב ,רענעבעגעג רעד נופ סוזאב נפא בווא כעלגעמ ןוא ,(עוצוולָאװ

 | | .(98 ,04 .ו .ז ,טרָאד) "גנו
 רעד רָאנ .גּבעגעג ,טרָא נוא לגנאמ בילוצ ,ָאד טרעװ לקיטרא נצנאג םעד נוּפ

 א נוא נווש נפשו נעלטיפאק עקורעביא וד נופ טלאהניא מעד .לטיּפאק רעטעביז

 "מומרעוופ סָאד נוא יימראפ-רעטעברא יד, נמעברא יד סווא סָאמ רעקודנטיודאב

 -ָאד טעד נוא טקורדענּפָא נביוא נענווז סָאוװ ,/,טפאשמערָא רעשיפרָאד רעד וצ , נוא

 םעד נופ ויס סערעטנוא נרעדנוזאב א טָאה רערווו לטיּפאק רעטעביז רעד .דנאב נקיוז

 -ראמ) "?נטסימָאנָאקע, וד נופ נעגנורעדיוורעד וד טריזולאנא רע סָאװ ,טקנופדנאטש

 נא רעד נוא נעיודוא עשנינעל וד נגעק גרעסע וד נופ נוא (ערעדנא נוא רוָאניט

 ,נטייחנדוושראפ-גנונוומ ענעי נופ טקנופדנאטש מענופ ווס ,ץגארפ רעשרעיוּפ-ראר

 רעד ניא "ארקסיא, עוצקאדער רעד ניא קונוהונוא נפורעגסוורא טָאה רע סָאװ

 מעד וצ 111 נוא 110 נעגנוקרעמאב יד .ז) דרע יד נרוזולאנָאוצאנ נגעוו עגארפ

 רעד נופ מאהגָארפראהנא וד, לקיטרא מעד נעלדנאהאב נזוב כָאנ .(דנאב נקיוָאר

 -סיא, עיצקאדער רעד נוא נעגנווצאב וד כוז נבָאה ,"עוטארקָאמעדלאוצַאס רעשיסור

 /-אכעלּפ נוא נענונעל נשוװצ נעגנווצאב וד סרעדנוזאב ,טפראשראפ רָאג ויב "ארק

 "ראפ-גנונוומ עלעיּפוצנירפ ויר א טימ גנאהנעמאווצ גנוא סע זוא נעמוקעגרַאֿפ .נװַאנ

 -ַארּפ יד געלדנאהאב נופ סעצַארּפ םענוא נזיוועגסיורא ביז נבָאה סָאװ ,נמיוהנדווש

 .(דנאב נקיזָאד מעד וצ 08 גנוקרעמאב יד .ז) םארג
 גֹופ סעצַארּפ נוא צענערג נטסכעה נזוב נעגנאגרעד זיא גנופראשראפ קי זַאד יד

 -עדלאוצַאס רעשיסור רעד נופ מארנַארּפרארגא יד, לקימרא םעדג נעלדנאהאב

 -ווָאד רעד ניא סעכַאנאה ויַר א טימ טייקומוטשנוושטינ . ניוז  ."עוטארקָאמ

 א ,םרָאפ רעשיטקאט םינ ,רעבָארג אזא נוא טגנאלהעד רוָאנאבעלּפ טָאה טעברא רעק

 -ונעל טימ םוא גשיווצ נעגנווצאב עכעלנעזרעּפ גוא עכעלטפעשעג וד בופ סוורנווא נא

 "נאגרעד טונ רעּבָא זוא וצרעד .כעלדיימראפמוא ניוז וצ טכודעגסיוא כיז טָאה נעג

 2על וצ װורב א נוא נוא "נסיראפ, כוו סָאה רע וא ,טלופרעד .טָאה וָאנאכעלּפ .נעג

 "נווז דעג גוורב טינק ,נטַאבעג רע טָאה רָאא 28 (נוי 90) לוי ג3 78 םעד נענוג |

 ,יז זא ,נענינעל וצ "גנוטכא עפיט א טליפ, רע זא ,טרעלקרעד טָאה נוא ,םוא פא

 וצ רעדיוא ,נרעדנא םוצ רענווא רעטנעענ, 7890 פא בעניוז ,נונעל גוא ווָאנאכעלפ

 דער רעד נופ רעדולגמומ יד .ה .ד) "עיגעלַאק, רעד נופ העדילגמומ עקירעביא ּור

 -נוא נא אראפ עקאמ ויא 989/ עקירעביא וד פאוא בוא ,(.דע ר ."ארקסיא, עיצקאד

 רעד נופ נעמָאנ נוא נוא ,95 נופ רעמ לָאמ וורד נוא בָאד וויא 78 רעבָא ,דוושרעט

 ײנ דווש ר א "2 1 ו נוומ  רטד נגטוו .נסטגראפ נטמ פראה טייקי טו מ ניי א
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 לקוורא םענוא נעגנורעסעבסיוא עקינווא טכאמעג טָאה ,טווז נווז נופ ;נינעל
 ,נטייהנדוושראפ-גנונוומ עפראש סרעדנוזאב גפורעגסיוורא טָאה סָאוו ,טרָא סָאד נוא
 טָאה רעבירעד .נוָאלעגסוורא גונעל טָאה -- ,עוצאזולאנָאוצאנ גגעוו טרָא סָאר

 לאנרושז םענופ רעמונ נש-4 מענוא טק}רדעגּפָא נעועג זיא סָאװ ,לקיטרא רעד ביז

 ךואה סָאװ ,לטיּפאק רעד .טפירקסונאמ נטשרע םנינעפ נופ טדיושרעטנוא ,?אוראז ,

 .טנונעל .בופ דנאב 7 םמענופ נעמונעג ןוא ,רדנאב גקיזָאד מעד נוא טקורדעגּפָא

 א ױד' נגעװ .טפורקסונאמ נטוול ,גצנאגנוא טכאהבעג טרעוװו לקיטרא רעד ּווװ ,קרעװ

 "מכא נאראפ נענויז גטנאוראו ייהצ יד נשיווצ נדוושרעטנוא עקוטכיוו סרעדנוזאב
 וי = | .געגנוקרעמאב עקיכערּפש

 "ער רעד גיא עיסוקסיד רעד טימ נדנובראפ זוא סָאװ ,לאוועמאמ רעצנאג רעד = |
 .נאהגָארּפ- ראוגא יד, ?קיטרא םעד נגעוו . עגארפ רעד רעביא "ארקסוא,,/ עיצקאר

 .םובלמאזדנונעל םענוא טכעלטנפעראפ ויא "עיטארקָאמעדלאיצָאט רעשיסור רעד נופ

 ;טנאפערעטנוא כעלסילשסווא יא לאירעטאמ רעקיוָאװ רעד .805--898 ,ז"ז ,1

 .טארגַארפ רערארגא רעד נופ נגאהפ יד פא טקנופדנאמש סנינעל נופ םוידוטש נראה

 יקוטילָאּפ נוא

 :טעניא "נטוגׁשַּפָא וד גנרעקוצמוא , נעגנורעדָאֿפ וד נכעוו בוז טלדנאה ָאד 5
 ,;ווװשי-רעד סָאװ ,8 ארסיר רעד גופ םארנָארּפ רעד נופ טקעיָארּפ וכענופ לווטמָא גרארנא

 עג ורג גוא סָאװ ,לייטּפָא רעקיוָאד רעד .נעמונעגנַא בָאנרעד טָאה רָאפנעמאזוצ רעט

 יי / :עוצקארער רעקוטליגהנע נווז נוא טגָאז ,נונעל נּבורשעגנָא םוא טָאה

 איו גגול סָאװ ,מוטנגווביל כעלטשער יד נקיטיוזאב וצ רעּכָא לוצ נמומ;

 /רעוורפ רעד גופ גסערעטנוא וד נוא נוא ,םורעווּפ יד פא טקעריד כָאו רערעװש
 .:צלא גפ רעירפ ויטראּפ יד םרעדָאפ ,פרָאד נוא פמאקנסאלק מענופ גנולקוווטנא

 !וולרֶעלא כווא נוא ,נעגנולַאצ (יקָארבַא)-טלעגביול גוא פיוקסוא וד פאשפַא 1
 י* .ךנאטש-נשנושט א פא ווו ,םוטרעווּפ נפא סווא נלאַפ סָאװ ,נטכולפ

 רעוא געוועטאבעלאב} . וצ רָע מעד גרעטש סָאװ ,גצעזעג עלא גפאשמָא .9

 = ו יי | .דרע רעד
 :ברַאװעג נעמונעג ויז אב נענייז סָאוװ ,נעמוסימלעג ,וד םירעיוּפ יד נרעקמוא 8

 .ידיְלוצ םעד טימ גריקסופנַאק ;נעגנולָאצשטלעגמוול לואח םיוקסיוא גופ מרָאפ רעד ניא
 .עשיטעניבאק ,עשיפיוה יד בוא גוא סנגעמראפ עשרעטסיולק נוא עשיורוטסאנָאמ
 ?עולימאפ רעשיראצ רעד נופ נענָאזרעּפ יד וצ נרעהעג סָאװ ,רעמיג יד נוא רעטיג
 'ּוד -- סרעציזאבהרע יד נופ דרע יד רעווטש גלעוצעפס א טומ נרעווטשאב נוא
 .נעמוס יד נדנעו ןעָאװלאה-פווקסווא נא טומ טצונאב כיז גבָאה סָאװ ,עקולעדא
 ראפ, דנָאפ גלאנָאוצאנ גלעוצעמס א בוא ,נפווא אזא פא נרעוו נעמוקאב נלעוו .סָאװ

 ..גטפאשלעזעג עשיפרָאד יד נופ נשינעפרעדאב עקיטעטַשווו נוא עלערוטלוק יד

 .גשפאשלעזעג עשיפרָאד ּוד גנרעקמוא פא (א :גטעטימָאק עשרעיופ נדנירג 4

 גופ רעבירא זוא דרע יד בווא ,לאפ מעד נוא --- ,רעדָא עיצאורּפָארּפסקע כרוד)

 מטנופי ,גבשזעכ גפא עכולעמ רעד כרֹוד יז גפווקסווא כרוד --ד ,טנאה גוא טנאה

 רד אבי בנרַאװעג נטינשעגּפָא נענייז סָאװ ,גדרע ענעו (ציזאבדרע גקילעדא גסיורנ

 יִד גוא רעצוזאבמוג ֹוד אב נענוד סָאװ נוא ענושטשנאפ וד נטכונראפ טאב טורעוופ

 מוטנגווא נוא נבשנוצרעביא פא (ב ;טירעיוּפ יד נפאלקשראפ וצ גייצעג סלא טנעה



 -עמוטנגווּבווק כעלטשער וד גקומיוואב וצ (ג ;לג .ד .א סעגאווב ,עקיטבולפ"קיליוװ

 -ווערוומ גוא ,ווטלא גוא ,לארוא םא גבולבראפ באג געגווו סָאװ ,נעגנווצאב עשיר

 | / .עכולעמ רעד גופ גטנגעג ערעדנא גוא גוא  טנאק

 רעטלעג- עדגערא עכווה וצ יד גרענעלקראפ וצ טכער סָאד גטכורעג וד גבעג 89

 "אב קורגפאלקשראפ א גגָארמ סָאװ ,נכאמּפָא וד קוטלוג םוג ףאפ גרעלקרעד בוא

 | .(888 .ז ,ע .ב ,קרעװ עז) "רעטקאר

 סָאװ גוא טוטוטסנוא-גינעל רעד טכעלטנפעראפ טָאה טע סָאװ ,נלאורעטאמ וד נופ

 -אק טָאה נונעל זא ,געו ןצ ווא ,םאהגָארּפ וד גטעבראסיוא גטומ גדנובראפ נעניוו

 מא יד ראפ פיוקסיו א ויא םונ גכלעװא גזָאלרעד גגעק טרעדיוורעד ׁשורָאגעט

 םוצ עגווז גנורעסעבסווא עקידנגלָאפ טכארבעג טרעװ 11 "כובלמאז-נונעל 5 גוא .גמונ

 רָארּפ רערארגא רעזדנוא נופ טקנופ נ4 םענוא , :מארגָארּפ רעד גופ לוימ גרארגא

 גדגורלע :רעשרעוו 'ד טָאטשנָא :גנורעדנע עקידנגלָאפ גכאמ וצ רָאפ בוא גוול םארג

 יָארּפסקע ברור) גטפאשלעועג עשיפרָאד יד גרעקוצמוא פא (א גטעטיטָאק עשפעוופ

 טנאהגופ רעבורא ווא דרע יד בווא לאפ טעד ניא רע דָא עוצאורק

 :גגָאז .װ .א .א "גדרע ענעי (יװ .א .א גפווקסווא כגרוד ,םנאה ניא

 ברור) גטפאשלעועג עשיפרָאד ור גרעקוצמוא פא (א) גטעטימָאק עשרעיוּפ גדנורג,

 יד גפראװסיורא -ה .ד ,װ .א .א .."עכלעו ,גדרע ענעו (עוצאורפָארּפסקע

 | ו .148 7) "רעטרעװ ענעכָארטשעגרעטנוא

 טארגָארּפ רערארגא רעד גיא (1, :גאלשרָאפ גויז גונעל טריויטָאמ רעטייוו נוא

 ערעגָאיצוילַאװער-לאיצַאס; ערעודנוא ,"םומוטקאמט רעודנוא סיורא ךימ גלעטש

 טכערפשרעדיװ פווקסווא רעדווװ גוָאלרעד -* (ראשנעמָאק גוימ עז) ?געגנורעדָאפ

 .-סווא רעד (2 .גנורעדָאפ רעצנאג רעד גופ רעטקאראכ גרענָאיצנילָאװער-לאוצַאס םעד

 רָאו םענופ םיוקסיוא רעד) עיצודארמ רעשירָאטסיה רעד טיול יא טגָארט פיוק

 סָאד זוא גפווקסווא} :עטמיראב סָאד כוולגראפ) טלאהנוא גיוז טול יא (01

 "ףוב גוא שוטוול-לאנאב א נופ קאמשעגווב נשופוצעפס א ("*"נפווק סָאװ ,עקיבלעז

 סָאװ ,ראפרעד גפאכנָא בוז לָאו עמ זא ,כעלגעמוא טינ ןיא סע .לטימסָאמ זאושז

 -גוא גופ כָאט צנאג םעד געידוקסאפראפ לָאז עמ בוא ,פיוקסווא נוָא ר עד רימ

 -עגסווא בוז גלעװ עיצארעּפַא רעקיזָאד רעד ראפ סעקינדוקסאפ גוא) גנורעדַאפ רעזד

 גטומ) :גגוקרעמאב אזא ןונעל טכאמ טהָא גקיזָאד םעד ןצ ."(גונעג גװ רעמ גענופ

 ערטסקע סלא גטונשּפָא וד גרעקמוא סָאד ריס גרידא רג עד גפווקסווא גזָאלרער

 -נונעלמ) ""עמרָאפעבי רעבעלטונשברור עמאס א ווב לטומסַאמ רענָאיצוילַאװער

 : | | .(150--149 ז"ו ,11 ,"כובלמאו

 טומ עלא נופ נעמיטש וד טימ גרָאװעג נפרָאװעגכרוד זויא גאלשרָאפ סנונעל

 .געגווא םוא גגעק "ארקסוא, עוצקארער רעד גופ רעדולג

 -ור רעד גופ םארגַארּפ רארגא יד, לקיטרא מעד געלדנאהאב אב ,גווש רעטעּפש

 "סווא גגעװ גנוקרעמאּב אזא טכאמעג ווָאנאכעלפ טָאה ,"עיטארקָאמעדלאוצַאס רעשוס

 ןבארגָארּפרארגא יד) :םענווז לקוטרא מענעבעגעג םעד רָארג טנווב בונעל *

 .דרע ר .1827-88 .ז ,ע .ב ,קרעוו עז ;"עיטארקָאמעדלאוצַאס רעשוסור רעד נופ

 םוקסוועשינרעשמ .ג .ג -- "גפווק סָאװ ,עקובלעו סָאד ןוא גםווקסווא, =*

 6 .דע | .1801 רָאו םענופ עמרָאפער רעד גגעוו רעמרעוו



 "סם ווא ;םווקפ יו א גייק סווא טיג טסולש עוצ אָורּפָארּפסקע, בפווק
 גינעל םוא טרעפטנע פורעד "עי צאורּפָארּפסקע ניק סווא טינ טסילש פיוק
  ,,םוטנגיא געמענפמָא כעלנייװעג טנוומ "עוצאירּפָארּפסקע 0 :טרָא נפא כוולג
 ' .(868--804 ז"ז ,1 "בובלטאזבונעל,) 'גנונוולאב נָא געמענּפָא .ח .ד

 ,םארגָארּפ רעד נוא געמונעגנָא ןיא רע יוװ ווזא ,פווקסיוא גגעו טקנוּפ רעד
 ,טארגָארּפ רעד גופ טקעוָארּפ גטשרע נטימ כיולגראפ נוא טרעסעבראפ כאסא ויא
 .גננרעסעבסיוא ניוז נגָארטַעגנוורא טָאה רע געוו ,גוואניא טאהעג טָאה גינעל גכבלעוו
 -ווו ?צוזאבךהע גשוצורפ נסיורג םענופ נבשזעכ נא, גפיוקסיוא גגעוו רעטרעוו יד
 נרָאװעג טלעטשעגנוורא עניו .ווז גוא נעװעג טינ טקעיָארּפ גטשרע םענוא בענ
 + נצוטש נגעו עגארפ רעד רעביא רַאפנעמאזוצ 111 נפא קודנטערטסוורא .רעטמעפש
 "וװטעו גגעק שיורָאגעטאק געניוז רימ, :טרעלקרעד גינעל טָאה ,גנוגעוואב עשהעיופ
 / .(986 .ו ,רָאפנעמאזוצ נטורד םטעגופ גלָאקָאטָארּפ) "פיוקסיוא רעד

 רעד פא , :נבירשעג גינעל טָאה רָאו 1809 גוא ןירּב א מענייז םענווא גוא
 /סעוװא גענווז סע גכלעו טומ ,מווסקראמ םעגוא "'ינָארמש רעשיטירק רעוונע רעצנאג
 -גונעלא) "קוטכעדהאפ רָאג זוב גווז וצ סווא רימ טעז י-- ...וָאקאגלוב נוא עווורטס
 0 יי .(220 .ו ,17 '"בובלמאז

 ױװ ,גנוקוטעטשאב עלופ יד נעמוקאב טווקיטכערראפ סניגעק טָאה גכוגנוא רָאג
 גמָא גענווו "נמסוסקראמ עלאגעל, עגעפורעגווזא ערעדנא עכא יד נוא וָאקאגלוב
 ?רעל רעשיטסיסקראמ רעד נגעק סרעהנוזאב ,מווסקראמ עד גגעק גטָארמעגסוורא
 געגגויצאב-נסאלק וד גנעװ גוא טפאשטריוודנאל .רעד גופ גנולקיוומנא רעד גגעוו
 י | | .פרָאד .נוא

 -עג א פא טקוקעג טינ סָאװ ,גופרעד געגנאגעגסוורא נעגיוו גונעל נוא סקראמ |
  טלקיװטנא ,טפאשטריווהנאל רעד נופ גנולקיוומנא רעד נוא טייקימראנגווא רעסיוו
 .עלופא טפאשטריווחטאל ּוד .עירטסודנוא יד יו ,נצעזעג עקיבלעז יד םוול כיז יז
 -עריוכס רעד גופ מעטסוס רעד נוא גווא בוז טסולש נטנגעג ענענאטשעגּפָא ור גופ
 וד טפאשטרווודנאל רעד יא טָאה ,עירטסודנוא רעד נוא יװ טקנוּפ .טפאשטרוװ
 .זטנעצנָאק גגעוו צעזעג רעד .ר עג וו לק רעד נגעק סעליומ טפאשטריו עסוורג
 טזייוו ויּברעד .עירטסודנוא רעד נוא ֹוװ ווזא טקנופ ָאד טשרעה לאמיּפאק גופ עוצאר
 רעד נוא טפאשטריוו ענוילק גוא עסוורג פורגאּב םעד נרינופעד טאב זא ,גָא גוגעל -

 ..בעטעש-ררע םענופ סוורג רעד נופ זוולב נווגסוורא טינ געמ נָאק טפאשטרווודנאל
 טפאשטריוודנאל רעשיטסילאטיפאק רעד גופ גנולקוווטנא רעד גוא עינול-טּפווה יד,
 א סודגבוולב ר אפ ,טפאשטריוו עג יל קייד סָאו ,גירעד עקפאה טווטשאב
 / -ףאפ גטיוול עסיורג א נוא כוו טלדנאוור אפ ,כעטעש"דרע נמיול עגיילק
 / נופ םענראפ גמוול ,טכוציפ רעד גופ גנולקיווטנא רעד טיול ,עיצקודָארּפ רעד גופ מענ
 ,סרעוו) ".לג .ד..א גנודנעװנָא-נושאמ גופ גנולקיווטנא רעד טיול ,נעגנוקיטסימאב יד
 / =יורג רעד נופ גסיוטשעגסיורא טרעוו עיצקודָארּפ עניולק ידע .(018 .ז ,4711 ב
 - ,עוװיטקודָארּפ רעמ רעבָא ,כעטעשז דרע נמיול "ענויקק, רעמ יד סָאװ ,םעד כרוד רעסיורג
 רעמ וד םיורא גסוומש םעמרעפ עשיטסולאטוּפאק רעמ נוא עוווסנעטניא רעמ
 . עויסנעטנוא רעקינייװ ,עויטקודָארּפ רעקינייװ רעּבָא ,כבעמעשפדהע גטוול "עסוורג,
 | .(095 .ו ,טרָאד) ?סעמרעפ עשיטסולאטיּפאק רעקיניװ גוא

 בוא טוילגאב גרעוו טפאשטריוודנאל רעד נוא געגנונוושרעד עשימָאנָאקע יִד טָא



 1001 מארגָארּפ נוא עיצאזינאגרָא ,קיטקאט .דראגנאוא סלא ייטואּפ רעד ראפ פמאק

 גנוטכישרעדנאנאפ-נסַאלק וד :םרַאד נוא נעגנונוושרעד עלאיצַאס עקוכערּפשטנא טימ

 נופ גבשזעכ גפא עיזאושורוב רעד גופ נוא טאוראטעלָארּפ םענופ סקּוװ ,פרָאד םענופ

 ערעדנא וד ,כוז נרעכיוראב ענווא :פהָאד נופ נטכוש עלעטימ יד נעקנעוושסוורא

 ץש'טסילאטיּפאק וד וו .א .א טעברא"ניוק גדנעװנָא מענופ סקּוװ א ןטרינוור נרעװ

 .סָאוו ,נכורּפשרעדיו וד נופ סקנװ א כווא טםומ טגנערב פרָאד םענופ גנולקיווטנא

 .?ראשראפ א ,נסיזורק עכעלטפאשמריוודנאל) מםזולאמופאק נראפ כעלמוטנגווא גענייז

 גנוטיירּפשראפ רעד ראפ גגלָאֿפ ערעייז עלא טימ (.ו .א .א פמאקנסאלק םענופ גנופ

 .םרָאד נוא עוצוילַאװער רעשוואטעלַארּפ רעד נופ

 עלא וד טָא נטירטשאב דָארג נכָאה "םזוסקראמ םענופ רעקיטירק עשידָאמ , וד

 ,דנאלסווא נוא ערעדנא נוא נייטשנרעב ,דווואד .מזוסקראמ מעגופ גטנעמָאמ-טנורג

 -שריווהנאל וד זא ,טענוימעג נּבָאה ךנאלסור ניא ערעדנא גוא עװורטס ,ווָאקאגלוב

 יד גופ ביז נדוושרעטנוא סָאװ ,נצעזעג ענעגויא עריא טוול ביז טלקווטנא טפאש

 : .עירטסודניא רעד גוא נצעזעג

 רעד נוא עיצארטנעצנַאק נו צעזעג םעד טנקוולעגּפָא נבָאה .רעקיטירק, יוד

 -מריוו רעניילק רעד נופ סעלוומ עסיורג יוד ,טרעקראפ ,קידנזייוורעד ,טפאשטרי וודנאל

 "נאנאפ-נסאלק רעד נופ סקווו סעד טנקיײלעגּפָא נּבָאה ויז ןרעסיורג רעד נגעקטנא טפאש

 -נעוונסוורא .פמאקנסאלק םענופ גנופראשראפ וד כיווא ,טסווה סָאד ,נוא גנומכושהעד

 -כעלדיימראפמוא יד טנקיולעגּפָא ,בוו םיומשראפ ,"רעקיטירק, יד נבָאה ,נופרעד קיד

 זא ,נזויװרעד וצ טנוימעג נבָאה נוא עיצוילָאװער רעשיראטעלָארּפ רעד גופ טייק

 כעלחירפו טפאששריװהנאל יוד טוט םױולאטיּפאק מענופ געגנוגנידאב יד ניא .ניוש

 עװוטארעּפָאָאק טרא רענעדוושראפ נופ םליה רעד טוט "םזולאוצַאס נוא נסקאוונוורא

 .סעוצאזונאגרָא

 גונעְפ טיג "רעקומירק, יד נופ נעגנווושנָא יד נופ זולאנא נכעלרופסיוא נא

 :באגנָא עוונ, נוא "עגארפ רארגא רעד ניא "רעקיטירק, נרעה יד, נטעברא ענווז גוא

 שז) "טפאשטריוודנאל רעד גוא מזילאמוּפאק םענופ נצעזעג"גנולקיושנא יד גגעװ

 - | | .(עבאטסווא רעקיזָאד רעד נופ דנאב ע1 טעד
 נופ עיצאזילאנָאיצאנ וד זיא כאז רעדנא נא, :רעטרעוו יד נופ נביוהעגנָא 10

 וד גוא נענירשזעדאנ טרופראפ ָאד טָאה, :עזארפ רעד טימ טקידנעעג נוא "דרע רעד

 עג זוא סָאד טָא --- ?עיּפָאטוא רעכעלרעגריבנוולק רערעגָאיצקאער א נופ נשינעפוט
 געלדגאהאב מאב נוַאנאכעלּפ נוא נענינעל נשוווצ טרָא עראבטיירמש עמאס סָאד נעוו

 -עג טקורדעג זוא לקוטרא רעד סיוב ."אחקסיא, עיצקאדער רעד נוא לקוטרא םנונעל

 .נוָאלעגסיורא לקיטרא םענופ טרָא סָאד גינעל טָאה ,4 רעמונ "אוראזפ נוא גרַאוו

 -אנָאוצאנ . נגעװ עגארפ ךַײד נוא רעטנוא נונעל ָאד טכוורמש נטנעמָאמ ויווצ
 .עוצאוול

 טוצאזוכאנָאוצאנ גנוזָאל םענופ רעטקאראכ רעד נוא גנומוודאב יד זא ;סנטשהע
 -וס רעשירָאטסיהח רעד נופ קיגנעהּפָא ,נדויש ר אפ ניו נענָאק
 נעגנוגנודאב וד ניא .טקורעגסוורא םרעװ גנווָאל רעד רעכלעוו נוא ,עוצאוט

 כעד נגעק עדנעוועג ןוא סָאװ ,עיצוילָאװער רעשיטארקָאמעד-זאושזרוב רעד גוֿפ
 נא טומ גנדנובראפ זיא יז נעװ ,עיצאזילאנָאו צ אנ יד זיא ,מוטנגיובויל

 / ףמוטסאמ רט רענא צו ו לא װ ע ר א ,ךנאטשפוא ברענאוצוולאווײר נופ עכאּפע
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 -עג נבָאה סע יוװ ,?טימסָאמ שיטסילאיצַאס ניק םינ כוז ראפ נוול א זיא םזולאט

 םעגופ גנולקוווטנא רַערעכוג רעמ א ראפ גנ ודאב א ווא וז ,טרעקראפ רָאנ ,נרעסע וד טנוומ

 יו ,לאמיסקאמ טסווה רע פא םוטנגווא עטאווורּפ סָאד נפאשּפָא , .טזולאטופאק

 ' וולרעלא גוא עלא נקוטווזאב ,טפאשלעועג רעזאושזרוב א נוא כעלגעמ רַאנ זוא'ס

 :שריוודנאל רעד וצ לאטיפאק נופ גנודנעװטָא עוורפ יוד נרעמש עכלעוװ ,נעגנומאצראפ

 ןוא גייוצ-ריצודַארּפ נווא נופ לאמיפאק מענופ גנאגרעבירא נעוורפ םעד נוא טפאש

 פאק םענופ גנולקיווטנא רעד נוא םייקכוג נוא טייקמוורב ,סיוחוורפ .נמיוווצ א

 -ּופעד גונעל טָאה וווא טָא -- ?פמאקנסאלק נופ טיוהיורפ עקידנעטשלופ ,םזולאט
 - (410 .ז ,41 .3 ,קרעװ .ז) ע'צאזילאנָאוצאנ רעד נופ עבאגפוא יד טרינ |

  -עדולגמומ ערעדנא יד נעגנאגעגוצ עגארפ רעקיבלעז רעד וצ נענווז שרעדנא רָאג

 ."אמ סנונעל פא טָאה רעכלעוו ,וָאנאכעלּפ טארפוב ,"ארקסוא, עוצקאדער רעֶד נופ

 .-ולאפ א בוא, :נבירשעגנָא עוצאזולאנָאוצאנ נגעוו עגארפ -רעד עווגענעב טּפירקסונ

 רעּבָא ,כעלרעש ררע רעד נפ עיצאזולאנָאוצ אנ וד זיא עכולעמ רעשיוווצ
 וצ גנורעדָאפ רעד נוא ?ווס א ווו נווגניירא יז טעװ רעלענָאוצוטיטסנָאק א גוא

 .--8088 ז"ז ,111 "כובלמאזינינעל, עז) "גע טו םזריצודָארּפ עלא -נרוזולאנָאוצאנ |

 ."ער נופ גנוזָאל םלא טנקיילעגּפָא לאלְסּוב עיצאזולאנָאוצאנ יד ניוש טרעװ ָאד .(6
 טכארטאּב עיצאזולאנָאוצאנ וד טרעוװ טימרעד געמאווצ נוא דנאמשפוא גרענַאיצוילַאוװו

 יָאס רעד וצ גָאלָארּפ רעראבלטימוא נא, וװ ,לטוטסָאמ שיטסולאוצָאס סלא ווו לב

 סע רעכלעו וצ ,גנוקרעמאב סווָאטראט) "נעלטימריצודָארּפ עלא נופ גנורוזולאוצ
 רעה גופ גנושטייטסיוא .אזא .(טרָאד .ז-וָאנאכעלּפ ביוא טקוינייראפ ביז טָאה

 "אמשראפ טינ נבָאה ערעדנא וד גוא ץַָאנאכעלּפ זא ,גוווואב םָאה עוצאזולאנָאוצאנ

 זא = ,נטלאהעג טָאה םקראמ לייוװ/ ,עגארפ רעקווָאד רעד נוא טקנופדנאטש סקראמ געג

 .גוא ,סרעציזאבדרע סאלק םעד רָאנ טקיטווזאב דרע רעד גופ עוצאזולאנָאוצאנ וד

 נצנאגנוא רעצוואבדרע םענופ רוגיפ וד זוא עיצקודָארּפ רעשיטסילאמופאק רעד ראפ

 וד, לקיטרא ,עבאגסיוא רעקיוָאד רעד נופ רנאב נטייווצ מעד .ז) עקירעביא נא

 -ַאװער רעשיסור רעטשרע רעד נוא עיטארקָאמעדלאיצַאס רעד נופ םארגַארּפ-רארגא

 - ףרָאפ םעד גפרָאװעגּפָא שירָאגעטאק טָאה נו נעל .(*190/--35 נרָאי יד נופ עיצויל

 -נא םעד נענעכווצראפ וצ "ארקסוא, עיצקאדער רעד גופ רעדולגטומ על א גופ גאלש

 .געגנוװצעג זוא רע נוא ,עוצאזולאנָאוצאנ רעד נופ רעטקאהאכ נרענַאוצוילַאװער-ומ

 : עצנא ג יד גמראווסיורא גוא עגאהפ עקווָאד יד לקוטרא נווז זוא נווגוצויבראפ נעוועג

 .עוצאזילאנַאוצאנ רעד וצ כוז טוצאב סָאװ ,עלעטש

 םוטנגיוא נטאווורּפ גרעביא פאלק א ויא עיצאוולאנָאוצאנ יד זא ,םעד . גגעװ

 ?רעבירא) ניוגרעבירא נופ געלמומ וד נופ סנווא ו,נעגנו גנוראב עסיוועג אֹּב ,זוא גוא

 ---ןרעשוטסולאוצַאס א גוא עיצוולָאװער רעשיטארקָאמעד:זאושזרוב רעד נופ (גסקאוו

  ירעמאב יד עז --- ,טנָאמאּב לָאמנווא טינ כָאנרעד טָאה נינעל סָאװ ,קנאדעג םעד .טָא

 .ךנאב גמיוװצ םענופ ליוטּפָא גמייווצ מוצ .מאב יד נוא דנאמ גקיוָאד םעד וצ 1 גנוק

 .גופ / עוצאוולאנָאוצאנ רעד נופ גנומוודאב רעד געווװ .עבאגסיוא רעקיטציא רעד גוּפ

 -עדער , גולאטס .ו :בווא בוולגראפ עיוצוילַאװער רֶעשיטסולאו צָאס רעד ניא דרע רעד

 אפ | | ."נטסיסקראמ סעקינרארגא וד נופ צנערעפטנַאק רעד פא

 | טואוופ  ופוחװדוא חלא הוזכ  יויחל "ײאד ."ססטח םטנופ נטז וצ זואס וי



 "םגא רעזאושורוב רעד גופ טקנופדנאטש מענופ סָאװ ,דרע יד גרווולאנָאוְצאנ וצ

 וא ווא סע .גטינשּפָא וד גרעקוצמוא גנורערָאֿפ יד וװ ,"רעטיוו וז טייג, גנולקיוו

 -מערָאד גוא גדנאטשפוא עשרעיופ יד גופ בױוהנָא גיב ,רָאו 1002 גיא זא ,נעז וצ

 ׁשימולָאּפ, ראפ עיצאזולאנָאוצאנ גופ גנורעדָאּפ וד גמלאהעג גינעל טָאה ,דגאלסור

 גונעל טָאה ,רָאו 1908 גוא ,רעטעּפש ."קוסעמקעװצ טינ טנעמָאמ םעגעבעגעג םעגוא

 ז"ז ,וגאב גקווָאד םעד עו) "טפאשמערא רעשיפרָאד רעד וצש רושָארב רעד גוא

 םינ זוא גטונשּפָא וד גרעקוצמוא גנורעדָאפ וד וא ,גויעגנָא טקעריד (784--4

 'סיורא צלא נופ רעירפ רעמ פראד רימ רעד 2כרוד ,רוט א ןיא סָאד, :גגומאצראפ נייק

 ."רעטייוו גווג 1צ יודעק ,גויג

 סגוגעל טוול ווא (1008 וומ--לערּפא) רָאפנעמאזוצ-יוטראפ גמשורד גנפא גיוש

 רעשרעווּפ רעד וצ גנווצאב רעד גגעװו עיצוילָאזער א גרָאװעג געטונעגנָא גאלשרָאפ

 ?ָארּפ רעד גוא טקנופ מעד טרעדנעעג שיטקאפ טָאה עיצוילָאועו וד גוא ,גנוגעוואב

 זאק ,גרָאװעג גוורעגנָא ןיא עוצוולָאוער רעד גיא לויװ ,גטינשפָא וד נגעו םארג

 גפווא גטסשוגרענע עטאס גפא עבאגפוא וד בוו ראפ טלעטש עיטארהקָאמעדלאוצַאס יד

 נעגייז סָאװ ,מומרעיוּפ מענופ געלטיטסָאמ ערעגָאיצוילָאװער עלא נצוטשרעטנוא ןצ

 "טוג וד גופ עוצאקסופנָאק רעד ןצ ןוב טראה ,עגאל גווז גרעסעבראפ וצ דנאטשמיא

 יָאמָארּפ) "גדרע עשיפיוה נוא עשוריטסאנָאמ ,עשרעטסוולק ,ענָאוװאק ,עשורעצוזאב

 גגעו עגארפ יד טלעטשעג גיוש טרעוװ ָאד .(092 ,ן ,רָאפנעמאזוצ גטירד םמענופ גלָאק

 ערוא גלווט רָאנ םוג נא ,דרע עשוירעציואבטוג עצ גאג ו 1 גרוקסופנָאק

 -סוורא גונעל גווש ןוא רָאפנעמאזוצ 17 גפא בוא גשֹמָא גופ םרָאפ רעד ניא

 ור טקידיוטראפ טָאה רע רעכלעװ גנוא ,םאהגָארּפ רעד ארגא רעוונ א טימ גטָארמענ

 ,עבאגסיוא רעקיטציא רעד גופ דנאב 11 טעד ) דרע רעד נופ עוצאזולאנָאוצאג

 "וסור רעטשרע רעד גוא עיטארקָאמעדלאוצָאס רעד גופ מארגָארּפ-ראהגא וד לקוטרא

 .(*1907--21006 גרָאו יד גופ עיצוילַאװער רעש

 ונערע- ווטראפ רעד גופ םארגָארּפ ענעטלאהעגסיוא-נטאלק א ראפ םמאק רעד 10

 גטָאלשעגגוא בוו גיא טָאה .רָאפנַעאטאוװצ םעד סאשעב נוא רָאפנעמאזוצ 1 טעד

 רָאוצאַב רעד עווגענעב םאהגָארּפ וד גְרולומרָאפ גקוטכור א ףאפ פמאק םעד כווא

 ענעו ביז טקרעמעגנָא רָאלק טווצ רענעו גוא גווש גבָאה ווברעד .עגארפ רעלאג

 -עגרעדנאגאפ טיורב רעצנאג רעד נוא כָאנרעד גבָאה סָאװ ,גטיוהנדוושראפ-גנונוימ

 גווש ןוא גענונעל .1916 גוא 1018 גרָאי יד נופ סעיסוקסוד וד גוא ביז טלקווװו

 "גערב נשוטסולאנָאוצאג, םעד גנעק סטכער פא ווס גפמעק וצ געמוקעגסיוא טלמעד

 נטרעפמולעגמוא - םעד גגעקע קנול םא גוא '"רדנוב , םענופ 'ינעגנולקאוו גונא
 = = הוי אזי

 סָאד, קעפָאט א רעטנוא נלעטש וצ טטארלאמעדלאו אפ עשילוופ עכעלמע נופ ווורפ

 .(גבינעל) ?.."גנומוטשאבטסבלעו פא סעוצאג גופ טכער

 לא ר רעזדגוא בוא עגארפ עלאגָאוצאג וד, לקוטרא רעד

 יָארּפ רעלאנָאוצאנ רעד גופ קיטורק רעד פא רעפטנע גא סגונעל ןוא --- ;טםאהג

 "אב וד עז--ט"פט) ווטראפ רעשיטסולאוצַאס רעשיליופ רעד דאצימ ם"אהסר גופ זמנארג

 -םוא גגעוו גנורעדָאפ וד טקורעגסוורא .טלימער טָאה ווטראפ עקיזָאד וד .(114 גנוקרעמ

 גא געװעג ווא סָאד עיצאוטוס גוא םווצ גנופ קיגנעװּפָאמוא ,גלוופ גלווטּפָא טגנודאב

 "רוב רעשיליוּפ רעד נופ געגנובערמש עשיטסולאגָאוצאנ וד גופ גנוקודוומראפ ענעפָא

 יד גופ געגנונוומ יוד גגעק בעגנונוומ ץהוא טלעמשעגנגעק טָאה ס'םמ יוד .עיואושו



 נופ לוומ נלווטּפָא נגעק גטָארטעגסיורא געניוז סָאװ ,נטארקָאמעדלאוצָאס עשיליוּפ
 .-קראמיטנא נא גופ געגנאגעגסוורַא בווא ,םייז רעוווי גופ ,נעניוז עכלעוו ,דנאלסור
 -אבטסמלעז פא סעוצאנ וד נופ טכער יד גענעקרענא סָאד זא ,טקנוּפדנאטש נשוטסוס
 רעד טיג טוולָאסבא זיא עכולעמ רעדנוזאב א ניא כוז גלווטּפָא םא נוא גנומיטש
 יד ,טשרעמוולק ,טכערפשרעדיוו סַאד ףיווו ,ווטראפ רעשיראטעלָארּפ א ראפ ראבזָאל
 גוא: .טאיראטעלַארּפ םענופ גנוקינווראפ רעלאנָאוצאנרעשנוא רעד גופ גסערעטנוא
 בווא שאזנגעק גוא בוא ס"פפ רעד גופ םוולאנָאוצאנ גואושורוּב םעד-וצ צאזנגעק
 אזא גונעל טוג גטאהקָאמעדלאוצָאס עשולווּפ וד נופ עיציזָאּפ "רעקניל, רעד וצ
 וד רעכלעוו טיול ,עגארפ רעלאנָאוצאנ רעד גוא ווטראפ רעד גנולעטשנווא םאהגָארּפ
 :ופ טכער יד נענעקרענא פא דָארג כוז טריזאב עגארפ רעקיזָאד רעד גופ גנוזיולרעד
 2גסאלק ענּוומעגלא וד גפהָא װעגרעטנוא קידנעייז ,גנומוטשאבטסבלעז פא סעיצאנ יד
 םיוקו גנעהּפָא גוא טלעטשעג קידנרעוו נוא פמאק סטאיראמעלַאַרּפ םעד נופ נבאגפוא
 בונעל סָאװ ,נעווריא יוד .פמאק גנקיזָאד מעד גופ געגנוגנוראב עשורָאטסוה וד :ופ
 טלקיוועגרעדנאנאפ טיירב רעטיײיװ רע טָאה ,לקיטרא נקוזָאד מעד גוא טלקווומנא טָאה

 גוא סרעדנוזאב ,1016 גוא 1913 גרָאו וד נוא סעוסוקפוד עטנַאמרעד גביוא וד סיוב
 11 ךנאב עו) "גנוכיטשאבטסבלעז פא סעוצאנ ֹוד נופ טכער מעד גגעװמפ גטעברא ענייז
 .גופ טכער סָאד נוא עיצוילָאװער עשיטסולאיצָאס וד; ,(עבאגסיוא רעקיזָאד רעד גופ
 וד גוא (עבאגסיוא רעקיזָאד רעד גופ 1 / ףנאב) "גנומיטשאבטסבלעז פא סעיצאנ יד
 ,210 דנאב ,"קרעוו,,) "גנומיטשאבטסבלעז גגעװ עיסוקסוד רעד גופ נעלקאכאס ,
 .(עבאגסווא רעקיזָאד רעד נופ 111 רנאב מענוא זוווליומ גוא 279--499 גטייז

 (944--41 . ,0 .ב ,קרעװ) גינעל טרוזולאנא לקיטרא נטנָאמרעד םענא 5
 נופ דנאבראפ, טיוצ רענעי גיא מענענאטשטנא סָאװרָאנ םעד גופ "טסעפינאמ , סעד
 שנורג גוא זיא ץגארפ עלאנָאוצאנ יוד נכלעו גוא ,/נטארקָאמעדלאיצָאס עַשיונֲעמרא יד
 גופ קנאדעגטנורג רעד טרעזאכעגרעביא טרעוו ָאד .קוטכור געוועג טלעטשעגקעווא
 .לקוטרא גקיזָאד מעד

 רָאו םענוא נענאטשטנא זוא (ס''פפ) וומראפ עש יטסילאוצָאט עשיליוּפ וד !1
 נטכער עד :נעלגולפ יוװצ פא נטלָאּפשעצ ביוו וז טָאה 1000 רָאו מענוא .72
 ."ליבעג 1019 רָאו םענוא טָאה רעכלעוו ,גשוטסילאגָאוצאנ -לָאמש א ,("אציווארפ,)
 - כעלרעגריבנוילק מוצ טנעַאנ ,(.אציוועל,) נקנול םעד גוא ,ט"מפ עקיטנווה יוד טעד
 .רָאא .מענוא גוא םמויסקראמ מוצ געמוקעג רע זיא זווווכעלסיב רָאנ) םוולאוצָאס

 - עטיל גוא נלוופ נופ עיטארקָאמעדלאיצָאס רעד טומ טקינווראפ כיז רע טָאה- 8

 יָארּפ עקיטנורג יוד / .(ווטראּפ עשוטסינומָאק עשוליופ הוד טעדלובעג נוא

 . ?ָארעד פראר טאיראטעלַארּפ רעד זא י-- ןוא 2758 רעד נופ גמורעדָאפ םארג
 .גלוומ יורד עלא גקינווראפ לָאז סָאװ ,קילבוּפער עקיגנעהסָאמוא עׂשילווּפ א גרעב
 .) "אב :מאק מענופ רָאטעב רעד .נשוכיורטסע נוא נשוסוודּפ ,נשיסור םעד :גלווּפ נופ

 ; םבאק רעשיטסירָארעמ נוא גנושרעהשסבלעז רעשיראצ רעד נגעק דנאטשפוא רעטנפָאװ

 - עשוטָאורטאּפ גוא עשוטסולאנָאוצאנ 'וד .נלוופ נוא מזוראצ ענופ גטגעגא וד גגעק
 נוא מוטרעגריבנוולק םעד נשיווצ גדָאב א נַענופעג נּבָאה ם"מּפ רעד נופ געגנוזָאל

 לוט גסוװעג א גשוװצ גוא צנעגילעטנוא רערענַאוצוילָאװער רעכעלרעגריבנוולק רעד
 וד טימ שנעַאנ נעװעג ס"טפ ןוא נגטכוזנוה לופ נוא -טאיראטעלָארֿפ נשולוופמ םמענופ !

 . ,ס"פפ ווא רנוצא .סעקיוועשנעמ וד טימ נוא גרענַאוצוולָאוװער-נטסולאיצַאס עשוסור



 -אמ .ווטראפ עשיטסושאפזלאוצַאס א ,קאנָאוצאנרעטנוא 11 טענופ נעיוטראפ עלא יװ

 / -עגעב ווטראּפ רעלענָאוצוזָאטָא נא נופ עילָאר יד טליּפש וו וא ,לעטשנָא גא קודנב

 -האּפשגָא-טּפיוה רעד שיטקאפ יו זיא ,רוטאמקיד רעשוטסושאפ סיקסרוסליפ וצ ץייג

 | .רומאטקיד רעקיזָאד רעד נופ

 טרעדנוהרָאו 2612 םעגופ גרָאו רע'00 בגוא רע'40 יד גופ ץכָאּפע וד 15

 -עדירענָאיצוילַאװער רעד נופ עבָאּמע גא געװעג גלווּפ גופ עטכישעג רעד גוא ןיא

 "וורטסע--שוסיורפ--שיסור רעד גופ גלוופ נעוורפאב ראפ גנוגעוואמ רעשיטארקָאמ

 -טסע גוא גסוורּפ ,דנאלסור גשיווצ טליופעצ נעוועג ווא גלוומ) .גטפאשרעה רעשיב

 רעכלעװ ,ווָאקארק גוא דנאטשפוא .גא העמוקעגרָאפ זיא 1840 ראוונאו גניא .(בוור

 געגנוגעואב ערענָאיצוילָאװער עולאווכ רעד גופ רעגָאזרָאפ יוד גופ רעניוא געוועג ווא

 1848 רָאו םענופ עיצוילַאװער רעד וצ טכארבעג גבָאה סָאװ ,עמָארווא וועריומ נוא

 םונ גוא רעטייװ טָאה 1903 ראוונאו גיא .בוורטסע נוא דנאלשטיוד ,םוורקנארפ גוא

 גקאולַאּפ וד .נופ דנאטשפוא רעד כיז טרעזאכעגרעבוא באטשסאמ גרעסערג א בערע גא

 "סור .םווראצ גשיסור םענופ יירעקנעה נוא גנוקירדרעמנוא נופ מישזער םעד גגעק

 טרופעג ייר רעמשרע רעד גיא טָאה עיטארקָאמעד עשילוופ וד; גכלעוו גגעק ,דנאל

 רעד ,עוצקאער רעד נופ גנוטסעפ יד געװעג ,טנאקאב יװ ,טלמער ויא ,פמאק ריא

 ןוא ווראצ מענופ עילָאר ערעגַאוצקאער יוד .טראהנאשז -רעשיוווּפָארוואלא

 םוש גיוק :ענאטשעג םינ געגווז םוא גגעק סָאװ ,ראפרער סיורג סרעדנוזאב געוועג

 ;םיורב גווק :סעכווק ערענָאוצוילַאװער עטסקינייװניא עטסנרע ןיא טינ לפווו

 .געװעג טוג דנאלסור גוא טלמעד זיא גנוגעוואב ערענָאוצוולַאװער עטפאחנסאמ

 יװ) | גרָאװה רעי00 יד נוא גוא רע;40 יד גוא גבָאה סלעגנע גוא סקראמ

 טסורגאב (ענומָאק רעשזיראפ רעד נופ עכָאּפע רעד גוא העטעפש כיוא

 גלוופ גלעטשפוא ראפ טגָאזעגסיורא ביז גבָאה נוא גנוגעוװאב-גנווורפאב עשיליוּפ וד

 זוא דנאלסור גגעק גקאילָאּפ יד גופ פמאק רעד (א :גוויטָאמ יירד עקידנגלָאפ וד בילוצ

 רעצנאג רעד גופ כאז וד געוװעג וויא סָאר ,כאו עשילוופ-נוור א ןוולב טונ נעוועג

 יָארוואלא מעד בכגעק פמאק יא בעוועג ןוא סָאד לייו ,עיטארקָאמעד רעשנויּפָארווא

 גלווּפ גשיטארקָאמעד םענופ גמולעטשפורעדיוו וד .(ב ;(דנאלטור) םראדנאשז נשווומ

 -ווא רעשיטארקָאמעד רעד גוא דנאלסור נרעגָאוצקאער מעד שי וצ נפאשאב טויטאמ טָאה

 גופ טלויטעגּפָא ,עיצקאער עשןוװּפָארוא?וערוומ וד ' ;גנומאצראפ עקראטש א ץּפָאר

 גוא עיצקאער עקיבלעו יד רעדייא ,רעכאווש סָאמ א גָא געװעג זיא ,רעשיסור רעד

 בוו גָאק עוצאנ עקויצנווא גווק, (ג ;דנאלסור גופ עיצקאער רעד טומ .גנוקונייראפ

 יד .(סלעגנע) "קלַאפ טויווצ -א גקורדרעטנוא וצ רָאפ טצעװ וו ביוא ,נעוורפאב םונ

 י"שטווד נופ טכאמ רעד רעטנוא נעוועג נענייז סָאװ ,נלוופ גלייש יד נופ גנווורפאב

 רעדגעל עקיוָאד יד גופ עיצקאער רעד םאלק א נבעגעג טלָאװ ,בוורטסע נוא ךנאל

 .וושעצ, וד גוא רעמענלווטנא וד גופ סעװרָא עקיטייונגעק וד טרעטשעצ טלָאװ גוא

 טלָאוו ,(דנאלסור נוא גסוורּפ ,כיירטסע) טרעדנוהרָאו 264111 ָאס גלווּפ נעפ "נעגנול

 נגָאװטיור םענופ עיצקאער עשישטווד-כוורטסע יד טנאפשעגסווא נגָאז וצ וווא

 | | .רעסיוק גשורגעלסור םענופ

 עהארפ עשיליופ וד גווול וצו דָאשעמ רעכעלגעמ קוצנווא רעד וא ,כוזו טיוטשראפ

 סָאװ ,סָאד .עוצוילָאװער א געוװעג נעגנווושנָא סעטלעגבע בוא סקראמ טוול ןוא

 עבֹוס יד געוועג זוא ,גנוגעוואב עהעגָאוצוילַאװער ניויק- לעוועג טינ וויא דנאלסור גוא



 "ורק גרענָאוצוילָאװער , א טרידנאגאּפָארּפ גבָאה סלעגנע נוא סקראס סָאװ ,גופרעד
 עצנאג םעסלעגנע .גוא םקראמ .נלווּפ נעוורפאב ראפ דנאלפור גגעק רךנאלשטווד גופ
 -אנא גנשורָאמסיה גטערקנָאק א נופ געגנוררעגסיורא ןיא עגאהפ רעד גופ גנולעטש
 :פרָאװעגרעטנוא נעועג זיא גלווּפ ראפ טווקידנעטשבלעז נופ גנורעדָאפ רעייז ,זיל
 רעיוז גופ נעגנור וד גנופ רענויא געוװעג זוא ,עוצוילָאװער רעד נופ גסערעטנוא וד
 קימעלָאּפ סקראמו בווא נעגנורדעגסוורא זיא גענאדנופ .מארגָארּפ רערענָאוצוילָאװער
 ,טארקָאמעד רעזאושזרוּב רעקיזָאד רעד .טנַאמרעד גונעל רעכלעװ בנגעװ ,געגור גנגעק
 א .ה .ד ,,רעקנול רעטמרופקנארפ, רעד נופ ךולנמומ א ,רעבוורש רעשוישטיוד א
 גטָארטעגסוורא זוא ,טנעמאלראּפ רעטרופקנארפ םענופ לגולפ נקנול םעגופ ךילגמימ
 טימ עגארפ רעשולווּפ רעד גגעוו נטאבעד עקיגָאטיורד וד סאשעב טנעמאלראּפ מענוא
 נשירָאטסיה מענופ םינ געגנאגעגסוורא זוא רע רעכלעוו גוא ,עדער רעקודעצולעמ א
 ָאװער רעד נופ גסערעטנוא וד גנופ גוא עיצאוטיס רעטערקנַאקג רעד גופ זולאנא
 טשרעמיולק) טיוהנווא נוא טייקיטכערעג גגעװ סערוקב עטקארטסבא נופ רָאנ ,עיצוול

 -- סעכולעמ עשוומָארוא עסיורג יורד וד אב נעגנובערטש יד גופ (םויחנווא
 טלמעד טָאה סקראמ .עגארפ רעקיזָאד רעד ניא--הנאלשטיוד נוא דנאלגנע ,בוורקנארפ

 -:ע} טומ געמאווצ טרוגאדער טָאה רע עכלעװ ,"גנוטווצ רעשינייר רעיונ, רעד ניא

 ,,טרופקנארפ גוא עגארפ רעשילוופ רעד גגעװ נטאבעד ידו לקיטרא םענוא ,גסלעג

 (416--808 .ז ,1080 ,"לעמואש עבאגסווא ,71 .ב ,קרעװ סעסלעגנע גוא סקראמ .ז)

 -ָאד יד .עיוצווָאּפ סעגור רעקיזַאד רעד גופ קיטירק עקודנטכונראפ א טרופעגכרוד

 גלאפעגנָא ןוא סקראמ, :טגָאז רע געװ ,נענוזניא גינעל טָאזו קיטורק עקיו

 | ; 'ו ,"געגור פא
 -וגער ידע .ענומָאק רעשווראפ רעד גופ עכָאּפע רעד גגעוװ ָאד טדער גינעל 17

 {4)} 10 םעד שזיראפ נוא טעדליבעגסיוא ביז טָאה "גנוצושאב רעלאנָאוצאנ נופ גנור

 טָאה טנעמאלראּפ רעשיוווצנארפ רעד געוו ,םעדכָאנ ,1910 רָאו - םעגופ | רעבאוטנעפ

 - -ַאבאנ גפרָאװעגּפָארא ראפ טרעלקרעד קלָאפ םענענאטשעגפוא םענופ גנארד .גרעטנוא

 יד וצ טפאשנעגנאפעג נוא גלאפעגנוורא נעװעג זוא .רעכלעו ,ג3-8 םעד גענָאעל

 טָאה יז .עיזאושורוב רעשווראפ רעד גופ גנוריגער א נעװעג ווא סָאד .נשטיוד

 נווש שיטקאפ נוא נביוהעגנָא טָאה גָאעלָאּפאנ סָאװ ,עמַאכלומ וד גצעורָאפ טלָאועג

 רעד גופ עיואונוא רעד גגעק דנאל עצנאג סָאד גנוא שווראּפ נצושאב ,טליּפשראפ

 גנוגעװאב יוד גסקאוועג שזוראפ גוא זיא קויטווצכוולג רעבָא .וומרא רעשישטווד

 טפיוהרעבוא גוא קאלכוב מוטרעגרוב נוולק מעד גופ ,רעקרעווטנאה רעשזוראּפ וד נופ

 עג א כאסא ראפ גטלאהעג טָאה ץעיואושורוב יד נכלעוו ,טאיראטעלַארּפ מענופ

 .שווראפ טרעגעלאב טָאה סָאװ ,יומרא עשישטיוד יד רעדווא ,ענווס גרעבעלרעפ -

 גקיטשרעד וצ יידעק .(.ו 1870 רעבאוטנעס בוא נביוהעגנָא כוז טָאה גנורעגאלאב וד)
 נטַאלשאב "גנוצושאב רעלאנָאוצאנ נופ גנורוגער, יד טָאה גנוגעוואב-רעטעברא יד

 גענווו טָאמש יד נצושאּצ ןצ געלטימסָאמ עריא עלא .נשטייד וד שזוראפ גבעגוצּפָא

 -אנ גנופ גנורוגער יד טלדנאווראפ טָאה סָאד .לעטשנָא נא ווולב נעוװעג רעבירעד
 נפ טאטלווער גוא .םאראפ נלאנָאוצאנ גופ גנוריגער א גוא גנוצושאב רעלאנָאוצ

 -העפ 0) עוצאילוטופאק וצ גרָאװעג טכארבעג כעלדנע שווראפ זוא "גנוצושאב , אזא

 םיול גבָאה גשטיוד וד .נעגנוגנידאב עכעלדגעש פא (רָאו 1871 (ראוונאו 28) לאר
 . סָאד .גטרָאּפ וד נופ לוומ א נעמוגראפ עץיצאילוטיפאק רעד נופ נעגנוגנודאב יד
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 1007 מאוגָארּפ גוא עיצאזינאגרָא ,קיטקאט .דראגנאוא ס'א טראפ רעד ראפ פמאק

 -וראפ יד נקיטשרעד סָאד עוואושזרוב רעד טרעגנורגראפ טסכעה רעטעּפש טָאה
 .טלעוו רעד פא רוטאטקוד עשיראטעלָארּפ עטשרע יד ,ענומָאק רעשז

 :ראסיוא גסווּב טקעלּפטנא ביו טָאה סָאװ ,"ףנוב, םענופ טזולאנָאוצאנ רעד 1
 רעד גיא אה .ד ,מזוטאראפעס גנוא נטקָאװעגרעבירא זוא ,םארגָארפ-וומראפ וד נמעב
 :גָאס רעשידנעלטור רעד נופ :כיז גרעדנוזוצּפָא לענַאוצאוונאגהֶא גנובערטש

 נפא ווס ,רָאפנעמאוצ נטווװצ םעד וערע ווס זוא גענונעל .עימאהקָאמעדלאוצ

 ."דנוב, םעד נגעק פמאק גמרעטיבראפ א נריֿפ וצ נעמוקעגסווא עפוג רָאפנעמאזוצ

 נעגווז "דנוב, םענופ .רעווטשרָאפ יד וא ,וצרעד טכארבעג טָאה פמאק רעקיזָאד רעד

 ,פ"אדסה רעד נופ סיורא ןיא "ךנוב) רעד וא נוא רָאפנעמאזוצ 11 םמענופ קעווא

 .(רָאו 1808 נופ) רָאפנעטאזצ 1 םעד טנוז נענופעג כוז טָאה רע גכלעוו בוא
 .י"בלעז א טאיראטעלַארּפ רעשידוי רעד פראד י צ , לקוטרא םענוא

 יאמעס גקיזָאד םעד נונעל טריקסאמעד "ווטראּפ עשיטילָאּפ עקידנעטש
 וד ראפ טווטאראפעס גקווָאד םעד נופ נדָאש נצנאג םעד נוא "דנוב  םענופ םזוטאר

 | .םאוראטעלַארּפ םענופ פמאקנסאלק םעניומעגלא םעד בופ גסערעטנוא

 (עשיטסולאנָאוצאנ :רעקיטכור) ?עלאנָאוצאנ, וד בעניוז ?דנוב  גראפ ביוא
 רעלאנָאוצאנ רעדי נופ גנוזיול רעד אב ויס+טרָא נטשרע נפא נענאטשעג גסערעטנוא

 ינעל ראפ נעיוטש ,עגאהפ רעלענַאיצאזינאגרָא רעד נופ גנוזוול רעד אב יוס ,עגארּפ

 -נסאלק םעגיומעגלא םענופ גסערעטְנוא וד טרָא גטשרע גפא ָאד ווס ,טרָאד ווס נענ

 רעטנוא נונעל טפראוו נסערעטניא עקיזָאד יד עקאט .טאיראטעלָארפ םענופ פמאק

 "אגהָא וד .ווס ,גנומיטשאבטסבלעזו פא סעוצאנ וד נופ טכער נופ גנורעדַאפ וד ויס

 . .וומראּפ רעד נופ נפוצנורפ-ריזינ

 םינ נבַאה 1008--10909 גרָאו וד נוא יידמוב, ננעק פמאק מעגופ םעיצקעל וד
 נוֿפ געגנו !צאב:ריזונאגרָא וד .גָאמ גקוטנווה גווב כווא גנוטוודאב רעווז גרָאלראפ

 עקאט םוו געיוב ווצ רעזדנוא נוא נעיימראּפ עלאנָאוצאנ וד טימ (ב)ּפ"קלא רעד

 נכא) נרָאו 1000 וד נוא טפמעקעג טָאה נונעל עכלעוו ראפ ,נפוצנורּפ עקיבלעז יד פא

 נוא גץווטראּפ עשוטסונומָאק עלאנָאוצאנ וד גופ טיײקשימָאנַאטװא רעד נופ דָאסעו

 םענופ טפאשרעריפנָא רעטריזולארטנעצ רעד ייז גענעדרַארעטנוא טימ ,נהארפ עקיטרַָא וד

 "ףגובפ רעד טפמעקעג טָאה'ס עכלעװ ראפ ,ענעו פא טםינ רעבָא ,(ק"יצ גכעלטיוהנייא

 סָאװ ,ק"צ א טימ ,נעווטראפ עקודנעטשבלעו בָאמ גוא ערעדנוזאב נופ עיצארעדעפ)

 נפורוצּפָא טכער נמומ ,םפאשרעיוטשרָאֿפ נופ םוצנורפ נמיול טםלעטשעגנעמאזוצ זוא

 ראפ טינ טייקכעלטרַאװטנאראפ רעיוז נופ נוא ק"צ מענופ רעיוטשרָאֿפ עקיזַָאד יד

 .(עוצאזינאגרָא רעייז ראפ זיולב רָאנ ,וומראפ רעצנאג רעד
 מענופ לערּפא נוא ננעמוקעגרָאפ זיא "?דנוב, םענופ רָאפנ/מאװצ 19 רעד .1//

 :וא "דנוב, םענופ טרָא םעד נגעוו רָאפנעמאזוצ םענופ עיצוולָאזער יד 1 רָאו

 "אפ עװוטארעדעפ א ווו ,ם"אדסר יד כוז קודנלעמשרַאֿפ, :טגָאזעג .טָאה פ"אהסר רעד

 ילעפאב סָאװ ,סעוצאנ עלא) גופ נעווטראפ עשיומארקַאמעדלאיצַאס וד נופ גנוקונוויר

 ,"דנוב, רעד וא ,טמימשאב רָאפנעמאזוצ רעד טָאה ,עכולעמ עשידנעלסור יד גרעק
 "עפ סלא גטָארטעגנוורא רוא גנוא זוא ,טאוראטעלָארּפ נשידְוו םענופ רעווטשרָאפ סלא

 :קווָאד םעד נריפוצכרוד "דנוב, נופ ק"צ םעד טגָארטפּואּב נוא לוומ רעווימארעד

 ??אוצָאס דנאבראפ נשודנעלסיוא םענופ נווגסוורא סדנוב םעד ."נבשל נוא סולשאב
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 -לעוו ,0 רעד ,/דנוב, נופ רָאפנעמאזוצ רעקודנגלָאפ רעד .עיצוילָאזער רעקיזָאד רעד
 סָאװ ,פוצנורּפ םענופ קידנעייגסוורא ,טָאה ,1908 רָאו םענוא נעמוקעגרַאפ ויא רעב

 וד נופ עיצאזונאגרָא רעוויטארעדעפ נגעוו רָאפנעמאזוצ 17 ניוז נעמונעגנָא טָאה סע

 -ונאגרַא נופ נאלּפ נבעלרופסווא נא םסעבראעגסווא ,נעווטראפ עשוטארקאמעדלאוצַאס

 רעד נופ רָאפנעמאזוצ רעטייוצ רעד .סעדיוסעי עוויטארעדעפ םא' םפ"אדסר וד גריז

 םומיסקאמ רעד) נצנאגנוא נאלּפ נקיוָאד םעד ווולב טינ נפרָאװעגּפָא טָאה ּפ"אדסרד/

 נמאגעלעד עשוױנוב וד נופ גנורעדָאפ יד כיוא רָאנ ,(נעגנורעדָאפ םדנוב מענופ

 מענופ מומינומ רעד) "דנוּב; נמומ דוולב נעגנויצאב עוויטארעדעפ נלעטשוצנווא
 רוצ םענופ נייגקעווא םדנוב םעד גפורעגסוורא עקאט טָאה סָאד .(נעגנורערַאפ סדנוב

 .ם'אהסר רעד נופ נויגסוורא ניוז נוא רָאפנעמאז
 לָאז סָאװ ,רושָארב א נבעגוצסיורא "ארקסוא, עוצקאדער רעד נופ נאלּפ רעד 7

 פ"אדסר רעד נופ טעטימַאק רעװאלסַאנירעטאק םענופ עוצאמאלקָארּפ וד נטלאהטנא

 מעד נוא (רָאו 1009 פָאס) "װאלסץנירעטאק טָאטש רעד נופ רעטעברא עשידיי יד וצ,

 "עיצאמאלקָארּפ ניווא נגעוװ , "דנוּבפ םענופ טעטימָאק נשודנעלסיוא מענופ לקיטרא

 טונ ןיא (רָאי 1908 ףאוונאו (15) 28 ,108 .מונ י-- שיסוו -- "סעודעי עטצעל ,,)
 ױ .גרָאװעג טרופעגסווא

 ,?עיצוולַאוװער עלאוצַאס וד, :רושַארב סוקסטּואק יק ָאד טנוימ נונעי 0
 גרָאװעג טצעזעגרעביא זוא גוא 1009 רָאו טענוא שטמווד פא סוורא זוא עבלעוו

 / 0 / ' ן . .שודְוו נוא

 רעד נוא ֹסרָא רעדנוזאב א טמענראפ ם"אדסר גופ רָאפנעמאזוצ רעטייװצ רעד 1

 רעד כרוד זוא רָאפנעמאזוצ גקיזָאד םעד פא דָארג לייוו ,מזיוװעשלָאב נופ עטמכוששעג

 יעשיטסונוטרָאּפָא נא גוא "טיוהרעמע רעשנינעל רערענָאוצוילָאװער א פא גנוטלאּפשעצ

 .ווטראּפ רעשוםולָאּפ א ניא טמערופעגסווא םזיװעשלָאב רעד כוז טָאה "טייהרעדנימ,

 דָאּפ םלא גוא קנאהעג נשיטילָאמ נופ גנומערטש סלא טרוטסיוקע םזיוװעשלָאב רעד

 נוא רָאו נ61019 נוא נבורשעג נינעל טָאה -- "נָא .ו 1008 נופ ווטראּפ עשוטול

 רעד נופ ש דנאב עז) ?מזינומָאק םעניא "טיוקנול, נופ טיוקנארק-רעדניק,, רער

 .רָאפנעמאווצ נטיווצ נפא גנוטלאפשעצ וד ננענוזנוא קידטבָאה ,(עבאגסיוא רעקיזָאד

 צנעטסווקע רעד ראפ ּבווהנָא נא נרָאװעג טכאמעג זוא גנומלאפשעצ רעקיזָאד רעד כרוד

 טפארק / רעקידנרופנָא נא נוא גנולקווושנא ריא ראפ ןוא ייטראפ ּפימ םעוינ א נופ

 םוש אזא נופ בויהנָא רעד ,גנוגעוואב רערענָאיצוילָאװער רעכעלטלעוולא רעד נו

 ?א:רעטנוא 11 םענופ געווטראפ יד נופ לעיפיצנורּפ כיז טדוישרעטנוא סָאװ ,יימראמ

 מעד 212 ווטראפ א טינ לאפ נוי ק ראֿפ זיא ווטראפ פיט םע יי נ א בנופ,) לאנָאיצ

 ,"קרעװ, עז -- גנונעל טרָא נא מענווא ניא טביירש סע יוװ ,"לאנָאיצאנרעטניא זז

 דנאווא; רעכעלקריוו א גיוז וצ קוווּפ זוא נוילא יז רָאנ סָאװ ,(8 טיוז ,826 ךנאב

 ארנַא עמאס םעניאה םוא טומ נרוּפנַא נוא "סאלס גרענַאיצוילָאװער סענופ דראג

 "ולא גומאק םעגופ סעכווק עלא נגעק פמאק נטצעל ,םענעדיישטנא ,גקודסענַאמ

 מעד טכאמעג טָאה גנוטלאפשעצ עקיזָאד יד .(818 טייז ,א60 דנאב ,יקרעוו ,גינעל)

 אב וא מזונוטרָאּפָא םענופ כוז נטלאּפשּפָא ,נסוורנווא פא, עינול רעד נופ ביהנַא

 11 מעניא ,טרָאד יא ,יוטראפ רעשיטאהקָאמעדלאיצַאס רעשידנעלסור רעד נוא ,זדנוא

 סױסווװײשלאב יד ווא נונחל ירלװיײ ,יזונול רחיװו זיפ רווחוצ | זו- - ?ףאיאוצאנרמחדוא



 1009: ּפ"אדסר רעד נופ גנוטלאּפש יד נוא רָאפנעמאזוצ רעטייווצ רעד

 ?לעװ נָא נוא "רָאו 1004--1008 נופ רעפעגמוא , ("איצוילָאװער אואקסראטעלַארּפ ,

 נוא עיצוילָאװעד רעשיראטעכַארּפ רעד נופ גיז רעד נעװעג כעלגעמ טינ טלָאװ/ס רעב
 מעד טא ,נרעטנימַאק םעד גפאש וצ נעוועג בעלגעמ טינ טלָאװ'ס נוא דנאל רעזדנוא

 ?ערג וד זוא אוא .עוצוילָאװער רעכעלטלעולא רעד נופ תוז נראפ גנודאב-טנורג

 .מ"אדסר נופ רָאפנעמאווצ 11 מעד נופ גנוטוודאב .עטסקיטכיוו ,עקיט

 גופ גנומערופסיוא יד -- טאטלוזער רעטקעריד נווז נוא רָאפנעמאזוצ 11 רעד

 יַאק רעד ברוד טיירגעגוצ גרָאװעג זוא---וומראּפ רעשימילַאּפ א נוא וווועשלַאּב םעד

 -נָא רעטקעריד רעד רעטנוא טרופעגכרוד טָאה "אּוקסואק וד סָאוװ ,טעברא רעלאסָאל

 םָאה ?"ארקסיאק וד .(דטאב גנקיזָאד מוצ 0 גנוקרעמאב עז) נונעל 'כ םענופ גנוריפ

 ,גנורוֿפנָא רעראבלטומוא סנונעל 'כ םעד רעטנוא עקאס רעדיוו ,טרופעגכרוד כווא

 .רַאפנעמאווצ 11 םעד נפורפיונוצ םוצ גנוטוורגוצ עלענַאוצאזינאגרָא עטקעריד יד

 "פוונוצ "אוראז, נוא "ארקסואע עיצקאדער יד וצ םערט רָאי 1009 .בווחנָא נוא

 רעקיטליגדנע נא נוא זוא רעכלעוו ,םארגָארּפ-וװטראּפ רעד נופ טקעוָארּפ א- נלעטשוצ

 פָאס) לערּפא בויהנָא .רָאי 1909 רעמוז ?ארקסוא ; נוא נרָאװעג "מכעלטנפעראפ םרָאפ

 נא נפאשאב וצ טורט עטשרע יד "ארקסוא, וד טכאמ רָאו נקיבלעז םעד נופ (טראמ

 טנעמָאמ םענעי גוא .רָאפנעמאזוצ נמוווצ םעד גפורפיונוע פא טעמומָאק-ריזינאגרָא

 -ונאגרָא גא) דנאלסיוא נוא נטארקָאמעדלאוצַאס עשוסור יד נופ דנאבראפ רעד טָאה

 גמווווצ םוצ געמונעגרעטנוא "רנוב  גטומ נעטאווצ ,(?גטסומַאנָאקע , וד נופ עיצאו

 ?ןגנולעג טםינ רעמשרע רעד) רָאפנעמאווצ נטיוװצ םעד גנפורוצפוונוצ ווורּפ א לָאמ

 נעמונעגרעטנוא דנאבראפ נקובלעז םעד נופ ווומאוצינוא רעד טיול זוא ווּורּפ רענ

 ,טעברא עלעגַאוצאזונאגרַא גנא עשווודוא עלאסָאלָאק .ודֹו .(.י 1901 יוימ ניא נרָאוװשג

 גוא ,טקודנעראפ נעועג טינ םיוװ טלמעד כָאנ זוא ,נביוהעגנָא טָאה "ארקסיא , יד סָאװ

 "ווצ טונ כבָאנ ןוא טנעמַאמ םשנעו גוא טעוצאזונאגרהֶא עשיסור וד נופ דנאטשוצ רעד

 -וומראפ עטצנאגראפ עכעלטווהנווא נא בוא נעמערופסווא גכעלקריוו םוצ נעוועג קימ

 נריזַאמרַאמראפ וצ ראפעג א נפאשעג רעבירעדטָאה ווורפ רעקיזָאד רעד .עוצאזינאגרָא

 -מאזפיונוצ עכעלקריוו יד קורוצ פא נפראווּפָא נוא "ארקסואפ רעד גופ טעברא עצנאג וד

 /"ארקסוא , ּוד.נביוהעגנָא טָאה "ארקסיא, וד סָאװ ,ווטראּפ רעד נופ גנויוב נוא נול

 וצ לוצ נטומ רעבָא רָאפנעמאזווצ ענעפורעגפוונוצ םענוא נעמונעגלווטנָא טָאה

 -צנערעפנַאק עקופיוולרָאפ א נוא זיולב נרעוו טלדנאװראפ לָאז רע זא ,כיז נגָאלשרעד

 וד גופ טייקילָאצניילק רעד בולוצ .נכאמ וצ גבעגעגנווא קידנעמשלופ כיז טָאה סָאד

 גבילקעגפוונוצ כוז-בבָאה עכלעוו ,רָאפנעמאזוצ גטריטקעיַארּפ םעניא רעמענלייטנַא

 "אב ,"אהקסיא רעד נופ רעיוטשרַאפ םענופ גאלשרָאפ נטוול ,זוא ,קָאטסולאוב גיא

 צא בעלסולשסווא צנערעפנַאק א ראפ גנולמאזראפ יד נרעלקרעד וצ גרָאװעג גנסָאלש

 עז) רָאפנעמאווצ נמייווצ םעד נפורפיונוצ פא טעמימָאק-ריזינאגרַא נא נפאשאב וצ

 נא נפאשאב וצ ווורּפ רעמשרע רעקיזָאד רעד .(דנאב נקיזָאד מוצ 180 גנוקרעמאב וד

 ווא ק"ָא םענופ דנאמשאב רעצנאג רעד :לאפכרוד א טויס טקודנעעג כוז טָאה ק"ָא

 טָאה ק"ָא םעד נלעטשפוא קורוצ .גרָאװעג טרימסערא צנערעפנָאק רעד בָאנ נכיגנוא

 עכלעוו ,צנערעפנַאק רעװַאקסּפ רעד פא רָאו 1002 פָאס נוא טשרע נבעגעגנווא ביז

 יאוונאגרָאארקסואג 'ד נופ ויטַאוציניא רעד טיול נרָאװעג נפורעגפיונוצ זוא

 198 גנוקרעמאב רעד נוא ,ק"ַא נופ דנאטשאב טעד ננשוו םעלרופסווא) סעֹוצ



 נעגנוקרעמאב וי (10

 | רַאפ כווא טמוק סע רָאנ ,רָאפנעמאזוצ נמוווצ םעד נטיורגוצוצ טעברא עראבלמומוא

 טונ טרעװ ק"ַא רעד :סעוצאזוונאנגהַא עקוטרָא וד נופ גנוקינווראפ עשוטקאפ וד

  העטנעצ .א םווא רָאנ ,רָאפנעמאזוצ םעד גפורפיונוצ פא רעטנעצירוזונאגרָא נא רָאנ
 נוק טעברא רעקוידנפוול רעצנאג רעד טומ גנורופנָא רעשיטקארפ גוא גנודנובראפ גופ

 : : .סעיצאוינאגרָא עקיטרָא יוד

 וד פא נלאפעג זוא רַאפנעמאזוצ .םוצ טעברא-גנוטוורגוצ עשיטקארפ עצנאג יד

  ור פא "נטנעגא - ארקסיא, וד נופ בוא עוצאוונאגרָאד-" ארקסוא, רעד גופ נעלטסא

 עשירקסיא טריזינאגרָא נבָאה ,טָאמש ןצ טָאטש נופ :רָאפעגמורא נענייז עכלעוו ,רעטרע

 .ײופ םעד טרוזינאגהַא ,געגנודנובראפ נפאשעג ,קונכעט וד טלעטשעגקעווא .,נמעמוטָאק

 -ָאוסעפָארּפ נעװעג גענווז "ארקסיא , רעד נופ נטנעגא ענווזַא)) טרָאפסנארט-רומאדעט

 -מעו .ס .ר ,נוסארק .ב .ל ,ָאקנעשטדאד .ו .ס יװ ,רעגווטשא ,נרענָאוצוולַאװער-נלאנ

 .(דנא גוא נוקשובאב .וא רעמטעברא רעד ,יקצינמאיּפ .ַא ,יקסװַארבָאב .ס ,אקשטאול

 .םױורטנעצנָאק כוז נבָאה גנורופנָא רעשווודיא גוא רעשיטקארּפ רעד גופ מערעפ עלא

 .נוא נונעל געוועג זיא רעריפנָא רעשיטקאפ רוא סָאוװ ,"ארקסוא , עוצקאדער רעד נוא

 - (.דנא נוא אואקסּפורק .נ)ו ;גפלָאהעג םוא טָאה עכלעוו ,םיריווואכ עּפורג ענוילק יד

 סםוא) רעד נופ גנורופנָא רעשווידיא רָאו וורָד םאכיק יד נופ טאטלוזער נוא

 טָאה ,טעברא רעשיטקארּפ רעד נופ נוא דנאלסור נוא סעיוצאזינאגרָא וד םומ "ארק

 מעד נאלסווא יא גפורעגפיונוצ רָאו 1008 לוי (ג5:17) נ680 םעד ק"ָא רעד

 ירָאּפ עלופ יד נעװעג טרעכיזעג ווא סע נכלעוו פא ,רָאפנעמאזוצ-ווטראּפ גנטייווצ

  עשיטארקַאמעדלאוצַאס עשיסור עלא נופ (גנעמאנסווא עניילק צוכא מפאשרעיומש

 .גווװעגסוורא ווומקא ביז נּכָאה עכלעוו ,(נדנאבהאפ נוא נטעטימָאק) סעוצאזונאגרַא

 יָאװעד יה .ד ,רעשירקסוא רעד נופ נענאטשאב זיא ץניוז רעמענלווטנָא טייחרעמ וד

 | .עוטארקַאמעדלאיצַאס רעשוסור רעד נוא גנומכור רערענַאוצויל

 יג םעד נקוטסעפראפ וצ עבאגפוא יד נענאמשעג זויא רָאפנעמאווצ נטייווצ נפא

 -עצ רעשויידוא רעד רעבוא עיטאיקַאמעדלאוצַאס רערענָאוצוילַאװער רעד נופ נכָאצ

 נפא נקיטסעפראפ ,נטנעמעלע עשיטסינוטרָאּפָא יד רעבוא ,נעגנולקאוו ,טייקטרעמילּפש

 פמאק גטומ גנוריפנָא וד נפיצנורּפ עשיטסיסקראמירענַאיצוילֶאװער וד נופ דָאסעי

 ץקיזָאד יד .עיצוילָאװער רעשיסור רענעגאטשעגרַאּפ רעד ניא טאוראמעלָארּפ מענופ |

 עוונ א טנפעעג טָאה ,רָאפנעמאווצ גראפ גענאטשעג זוא עץכלעוו ,עבאגפוא עלאנודראב

 גשוסור סענופ גנוגנוואב רערענַאיצוילָאװַשר רעד נופ עטכושעג רעד גיא עא

 יי .ּפ"ארסר נופ עטכישעג רעד נוא בוא סאלקצרעטעבד

 עברא עווומי זָאּפ עסיורג א טכאמעגכרוד טָאה רָאפנעמאזוצ רעמוו וצ רעד

 ר טנעקרענא טָאה רע :ווטראּפ עשוראטעלָארּפ יד גפאשאב נכעלקריו נופ

 א געמונעגנָא טָאה ,"ארקסוא) רעד גופ נפוצנורּפ עשיטערָאעט-שווודוא ענוומעגלא

 מעד נופ טקעוָארּפ נשנ גונעל םעד קודנעלּפו רקראפ ,םעמע---םוטאטס א נוא מארגָארּפ

 מעד גופ גנֹורילומהָאפ עשושטסינוטרַאּפָא סווָאטראמ נעמענָא נכרוד טוטאמפ נקוזַאד

 וד נפאשעג גוא (דנאב נקיוַאד מוצ 129 גנוקרעמאב יד עז/ טענווז פארגאראפ נטשרע

 זיא טעברא רעקיוָאד רעד 'נופ סעצַָארּפ נוא .גנוריפנָא רעשוווטראפ ראפ נענאגרָא

 גנוטלאּפשעצ וד םעד בָאנ גוא ,רָאפנעמאווצ םענופ גנוטלאפשעצ יד געמוקעגרָאּפ סע
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 7על טומ געגנאגעגרעדנאבאפ בו געגווו סע רערופ געטעוו ,טיוהרעדנוס וד .גווָאנ

 גוא טעברא רעמאזנוומעג רעיוװ סווב רָאפנעמאווצ גווב כָאנ גגארפ וור א טיול גענינ

 בוא גביוא נטווהנדוושראפ גנוגוומ עקווָאד וד גופ עקוגווא גגעוו עו ?ארקסו א; רעד

 ?םווא כעיוקעב טוג גזירועגסוורא ביז טָאה ,(116 בוא 108 ,107 8 געגגוקרעמאב וד

 גגנערטש רוא טימ ווטראפ רעשיראטעלָארּפ רעד נופפ גנוווּב עכעלקריוו וד גטלאהוצ

 וד .גולּפוצסוד רעשיראשעלָארּפ הענרעזיוא ריא טומו ,דנאטשאב םעגופ בוולקּפָא-נסאלק

 טבעלעגפוא קירוצ טלאטשעג רוא גיא טָאה רָאפנעמאזוצ גמויווצ מענופ םייתרעדנומ

 :עיור וד גוא גגוטכור עשיטסיוגוטרָאּפָא וד םרָאפ רעוונ א גוא גוא עואב רעוונ א פא

 ננָאלששג לָאמנווא טינ סגטווצאב ןוא עכלעװ ,עוטארקָאמעדלאוצַאס רעשיסור רעד גופ

 רעד גוא לענָאוצאוונאגרָא נא שוטילָאפ "ארקסיא, רעד בופ גרָאװעג טּפאלקעצ גנוא

 סדגוב םעד גופ םהָאפ רעד גוא ,"מווסקראמ גלאגעל, גוא ?מוימָאנָאקע , גופ םרָאפ

 *ֹוװולָנוא נשיכראגא מענופ מרָאפ רעד גוא ,טצעלוצ ,מוולארעדעפ בוא םטזולאנָאוצאנ

 ארקָאמעדלאיצָאס רעשיסור רעד גופ געוור וד ניא טשרעהעג טָאה רעכלעוו ,םזולאוד

 יוהטראפ רעד נופ דנאטשוצ גלענָאורבמע םענופ עכָאּפע רעד גיא עוט

 י"ראפ ווא וו ןוב ,יוטראפ רערעגָאוצויַלָאװער סטאוראטעקָארּפ םענופ גנוווב רעד

 -ראפ גבראה גופ דָאורעּפ א גווגוצכרוד געװעג טרעשאב בָאנ ווא ,גרָאװעג טקודנע

 .םעווג נטימ שמאק גטרעטובראפ מענוא גערהאק ווטראפ עקיטפנוקוצ יד גע וועטראה

 גשוווצ מענופ טיוהרעדנומ וד טרוציפונַאװרעּפ טָאה סע בכלעוו ,מזיגומרָאּפָא נומ

 ג1פ עכָאּפע רעד גופ גנוטוודאב עויטיזָאּפ יד גענאטשאב ןוא גורעד .רָאפנעמאזוצ

 געגווז סָאד .נבינהעגנָא טָאה רָאפנעמאווצ רעטיוװצ רעד עכלעוו ,גנוטלאפש-ווטראּפ

 -ָאװער רעכעלקריוו רעד ,ווטראפ ךעשוטסיוועשלָאב רעד גופ געייוו-מרובעג יוד געוועג

 7 , .םאוראטעלָארּפ :שיסור מענופ ווטראּפ רערעגָאיצויל

 "ם"אדסר} רעד גופ רָאפנעמאווצ נטיווצ םעד בגגעװ גנולויצרעד, וד 4

 םענופ געלקאכאס וד גגעוו טארעפער גכעלטפורש א סנינעל רָאפ בוו טומ טלעמש

 ,בורווװאכ-גנונוומ זוורק גגנע גא רךאפ טמוטשאב טָאה .רע סָאװ ,רָאפנעמאזוצ גטייווצ

 "עגנָא גונעל טָאה "גנוליוצרעד, וד .רָאפנעמאווצ םענופ טייהרעמ רעד נופ רעגנעהנָא

 ,טקודגעראפ ביז טָאה רַאפנעמאוצ רעד יו ,םעד כָאנ געט עטשרע וד בוולג גבורש

 -עצ בוו טָאה רעכלעװ ,פמאק גשוווטראּפ-כעלרעגיא מענופ קורדנווא נשירפ גרעטנוא

 רעד גופ גנומלאמש רעד נופ בױחנָא רעד נעוועג זיא גוא ןָאפנעמאווצ גטא טלומש -

 "רעד, רעד ןצ טרָאװכָאנ םענוא ."טייהרעדנימ, א גוא .טםיוהרעמ, א פא יוומראמ

 גוּפ טווקוטעט רעשירעטלאפש רעד ןצ לקאכאס א רעטנוא בווא גונעל טרופ ?גגוליוצ

 .רָאפנעמאזוצ גבָאנ נכָאװ וורד--ריוצ עמשרע וד גוֿפ כעשעמ בוא טיוהרעדנימ רעד

 עשיטולָאּפ וד נופ רענווא נעװעג ווא סעצװַארקסוא וד גופ גנוטלאפשעצ . יד,

 רעד, גיווו גיא גונעל שרונופעד וווא --- ,,רָאפנעמאווצ םענופ גטאטלוזעריטּפיוה

 -רעטייו עצנאג וד .רָאפנעמאווצ-ווטראפ גטמויווצ מענופ--?קאכאט-טנורג בערד "גנולווצ

 -אב גצנאגנוא טָאה רָאו קולרנעצ נבלאהרעדנַא גופ כעטעמ גוא עטכושעג-ווטראּפ עקור

 -געמאזוצ מםענופ טאטלווער"טנורג נשוטולָאּפ גקיוָאד םעד נופ גנוטוודאב וד טקיטעטש

 "עג גוא ווא רָאפנעמאזווצ גטיווצ פא גנוטלאפש רעד בוא נוא פמאק נוא .רָאפ

 ילֲאֹּב ווטראפ וד גרָאװעג גריובעג "סעצווָארקסיא עטסעמ, גרעק םענופ טלאטש

 יי | : .סעקי וועש

 .גןוורפאב רעד ראפ) פמאק גופ דנאבראפ געמָאנ גטלא גרעטנוא טרעוו ָאד 7



 רעד נופ טעטימָאק רעגרוברעטעפ רעד טנוומעג (.דע | .סאלק-רעטעברא (מענופ
 "נשסימָאנָאקע, יד אב טנעה וד גוא  נענוּפעג רעורפ בוז טָאה רעכלעוו ,פ"אדסר
 נצנאגנוא טונ בָאנ רָאפנעמאווצ-ווטראּפ גטוווװצ גראפ כוז טָאה סע גכלעוו ניא גוא
 רעד גוא ("רעשירקסיא}) רערענַאוצוילָאװער רעד גשיווצ פמאק רעד טקודנעראפ
 "אווצ םענופ טווצ רעד וצ :נעגנומערטש ("רעשיטסימָאנָאקע ,)) רעשיטסיגוטרָאפָא
 רעּבָא .'ארקסיא, רעד גופ םווז רעד פא געװעג עפוג טעטימָאק רעד ווא רָאפנעמ
 רעכלעו טומ ,עוצאזונאגרַא רעטעברא ענעפורעגווזא יד געוועג ווא םוא רעסיוא
 פא זא ,גווװעגסוורא כיז טָאה רעבירעד -:,גטסימָאנָאקע, וד טרופעגנָא גבָאה סע
 -ווא :רעווטשרָאפ יוװצ נעוועג טעטימָאק רעגרוברעטעפ םענופ געגווז רָאּפנעמאזוצ
 ,"צעולעידעשטָאבאה , א!/ רערעדנא רעד ,טעטימָאק מענופ (''צעווָארקסיא; גא) רענ
 ?עודעשטָאבאר רעד) עוצאוונאגרָארעטעברא רעה גנופ (?טסימָאנָאקע , גא .ה .ד
 | : 1 .(רעקורב-צעווָאנכאמ עורול געוװעג זוא טאגעלעד רעשול

 רעווטשרָאפ גוא רעדילגמימ יד גענווז סָאד---ס ע צג עש ט ָא ביא ר ַא נ ש ץוו 14
 -שזוי} גנומווצ רעד גופ עּפור ג רעשירארעטיל .מעד .צָאס רעשיסור רעד נופ
 -ריוו עקידנטוידאב א טאהעג טָאה עכלעוו ,('רעטעברא רעקידמערָאד,) "ושטָאבאר ונ
 -לאוצָאס עשיסור-מערָאד יד פא טציטשעג כוז טָאה נוא דנאלסור-מערָאד גוא גנוק
 .רעווָאקראב גוא רעװאלסָאנירעטאק מעד פא רעקירעד ,סעוצאזוגאגהָא עשיטארקָאמעד
 גענושרעד ווא "ושמָאבאר ינשזוי, גנומיוצ רעד נופ רעמונ רעטשרע רעד .נמעטומָאק
 ..גוא נבַאה רָאפנעמאזוצ ויטראּפ נטויווצ םענופ טייצ רעד וצ .רָאי 1000 ראומאי גיא
 / "אר ינשווו, עפורג רעד נופ טעברא רעשירארעטיל נוא רעלענָאוצאזונאגרָא רעד
 ךגיװעל .ס .עו גוא .או .עו ,לָאנאזָאר .ג .װ געמונעג ליטנָא נקימעמ א ?ושמָאב
 --םור רעשיטילָאּפ ריא טוול .רַאפנעמאזוצ גפא) גטאגעלעד וד געװעג בווא געגייז סָאװ
 . יגוא "ארקסיא,; רעד וצ נעוועג רעטנעעג ?ושטָאבאר ונשזוו, גנושווצ וד זוא גנומ

  .-ולָאּפ-רענָאוצוילָאװער יוד טקורעגסיורא "מוימָאנָאקע, םוצ טכיוװעגנגעק גיוא טָאה
 / -טסבלעז יד נפראװוצּפָארא טיוקימוינ וד נוא סאלק-רעטעברא מענופ גבאגפוא עשיט }

 שוב "ושטָאבאר ונשווי, עפורג יוד כוז םָאה טוּבעג גלענָאוצאווגאגרָא גוא .גנושרעה

 . *עג טָאה נוא (מוולארטנעצ)ו גנוווב-ווטראּפ נופ :דָאטעמ עשירקסיא וד אב גטלאהעג

 ונשווי, עפורג וד .טייקידנעטשבלעוװ ריא נקוטסעפראפ נוא נטוהראפ וצ טבערטש

 .גסָאג .רָאפנעמאזוצ-ווטראפ נמייוצ נפא רָאװעג נזָאלעגרעדגאנאפ וויא ?ושטָאבאר

 -ווועשנעמ יד וצ גענאטשעגוצ סעצנעשטָאבארָאנשזוי טווהרעמ יד זוא רַאפנעמאזוצ

 : .רָאטנעמאווצ נטיוווצ סענופ נסולשאב וד נגעק פמאק א טרופעג טָאה גוא סעק

 .גטיװצ םעד גפורפיונוצ פא טעטיסַאק רוזוינאגרַא נא *
 -םא גרָאװעג נפאשעג לָאמ גטשרע מוצ זיא פ"אדסר רעד נופ רָאפנעמאוו

 מוצ 9 גנוקרעמאב וד .ז) רַאו 1009 טראמ נוא צנערעפנַאק רעקַאטסולאוב רעד

 .-ָא רוא נוא נּבָאה עכלעוו ;סעוצאזונאגרָא וד נופ רעיוטשרָאפ נופ (דנאב גקוטצוא

  ,;צנערעפנָאק רעד נופ רעמענלייטנָא עלא ,רענויװ דנאטשאב רעד רעבָא .נעמונעג לייט

 בוא גרָאװעג טריטסערא זוא ,נוכונסארק .ּפ .װ טאגעלעד רעגרוברעטעּפ םעד צוכא

 1902 רעבאוָאנ ביוהנָא צנערעפנָאק רעװַאקטּפ רעד פא .צנערעפנָאק רעד בָאנ גכוג

 .גטליווועגסווא נא גופ רנאטשאב ניא גרָאװעג טלעטשעגפוא קירוצ ק"ָא רעד זיא ראו
 .גוהעל .או .עי ,(טעטימָאק רעגרוברעטעּפ מענופ) גוכונסארק .פ .וװ --- גנולוורד
 / .(לארקסוא, רעד נופ) ָאקנעשטראר .וא .וא נוא ("ושטָאכאר ינשווי , עפורג רעד גופ)



 נטומ גנאהנעמאווצ גוא גרָאװעג טכאמעג גענויו סָאוװ ,סעוצאטּפָאָאק יורד א בָאנ

 ' -נע וור א נעמוקעגרָאּפ םענייז דנאטשאב מער גיא ווא ,רעדולגטומ- ק"יַא וד גרוטסערא

 גופ דנאטשאב רעכאנַאסרעּפ רעד ווא רָאפנעמאזוצ מענופ טיוצ רעד וצ .נעגנורעד

 .א ..ּפ ,קונגנעל .ו) .פ ,יקסווָאנאשווישורק .ם .ג :אזא געװעג רעדולגטימיק"ַא יד

 ,"ארקסוא} עיצאוונאגרַא רעשיסור רעד נופ--עווָארדנאסקעלא .מ רעו ,וָאקוסארק

 רָאנ צוכא ,רָאפנעמאווצ גפא געוועגווב בענייז רעדילגטימ-ק"ַא יד .דנוב גופ---וןנטרַאּפ

 - .קונגנעל .וצ .פ גוא וקסווָאנאשזושזרק .מ .2

 רעד גבופ רָאפנעמאזוצ גטוו וצ טענופ טוטאטס רעד'*
 -געמאווצ םענופ גנומוודאב יוד גוא עילָאר יד טמיטשאב טָאה רעכלעו ,פ" א דס ר

 וד נופ טפאשרעייטשרַאֿפ גופ רעדווס םעה ,רָאפנעמאזוצ םענופ דנאמשאב םעד ,רָאפ

 גופ רעדיופס מעד ,נטאגעלעד וד גופ נטכולפ נוא טכער וד ,סעוצאזינאגרָא עקוטרַא

 סָאד געמיטשאּב נופ רעדויס םעד) ,םוטש"גנוטאראב א טימ רָאפנעמאווצ נפא גדאלנווא

 גנונעפע רעד גופ רעדיוס םעד ,רָאפנעמאווצ םעד נפורפוונוצ נופ םֹווִצ וד נוא טרָא

 יד וצ גרַאװעג טקישעצ ,ק"ָא בופ גרָאװעג טלעטשעטפיונוצ סנמווצאב זוא .וז .א ..א

 -רעמ רעקודנגעוורעביא נא גופ גרָאװעג טקיטעטשאב זוא גוא געלדנאהאב מוצ  גטעטומָאק =
 ?עמ גנורעלקרעד מעד גוא רָאפנעמאזוצ נופ טוטאשס מענופ גטסקעט וד .נטעטימַאק םייה

 -געמאזוצ נטויווצ מענופ גלָאקַאטַארפ, וד וצ טגוילעגיוב נענווז םוא וצ מודנארָאמ

 .(880--0840 טייז ,(שיסור) רָאי 1094 נופ עבאגסווא ,נלָאקָאטָארּפ יד עו)! "רָאפ

 :רָאװעג גבולקענסווא ןוא רָאפנעמאווצ גסוווצ םענופ עוסומָאק-מאדנאמ וד 1

 ק"ָא גופ טכיראב מעד גרעהסווא נכָאנ רָאפנעמאזוצ םענופ גנוצוז רעטשרע רעד פא

 .א .וא ,גונעל .וא .װ ,(ענילבאס) אואקספורק ,ק .נ ,שטווד .ג .ל :דנאטשאב אזא נוא
 | .טָאצלָאק .א .ב נוא (צעװַאדננב א ,גודוי) טאטשנעזווא

 "ארקסוא, עוצאזונאגרָא רעד גופ (רעדילגטימ וד גופ) גנוצוז עטשרע וד 1 |

 -אזוצ םענופ טעברא ביוהנָא םאב געמוקעגרָאפ זוא סָאװ ,רָאפנעמאווצ םעד םווב)

 טפאשרעייטשרָאפ רעשיטקאפ רעד גגעו עגארפ רעד בעוװועג טעמדווװעג זוא ,רָאֿפ:עמ

 2ףָאְפ רעד 'וװ סוויעה .רָאפנעמאזוצ נפא ?ארקסוא, עוצאוונאגרָא רעשיסור רעד גוּפ

 טיג רָאפנעמאזוצ גפא ןוא דנאלסור גופ ?ארקסוא, עוצאזונאגרָא רעד נופ רעויטש

 רעד :ופ רעווטשרָאפ ויוצ וד נופ רענווא זא ,גרָאװעג גסָאלשאב זיא ,נעמוקעג

 -עד גמוחוצ םעד עגול רעד גופ טאדנאמ נווו גטערטּפָא פראד עגול רעשידנעלסיוא

 -אגֹרֶא רעד ניפ טפאשרעווטשרָאפ יד בוו פא געמענ םעד טָאטשנָא גנא גיוא טאגעל

 רָאפנעמאווצ גפא עגול רעד גופ גטאגעלעד .(נעמיטש יויװצ טומ)} "ארקסוא, עוצאזוג
 טכער סָאד ווא סולשאב נטנַאמרעד נביוא נטיול .ןָאטראמ בוא בונעל געוועג בענייו

 -עגנָא רָאפנעמאזוצ נפא ?ארקסוא, רעד בופ עיצאזונאגרָא עשיסור יוד גנלעטשוצרָאּפ

 .עגיל רעד נופ טאגעלעד רעקוצנווא רעד נבילבעג זוא גונעל גוא ,גווָאמראמ נעמול

 -ָאס עשירארעטיל עשירגעלסווא גא--("פא קע) "אבר ָאב, עפורג וד !7
 גוא נװָאלקעטס .מ .וןו ,נװָאנאזאור .ב .ד גופ דנאטשאב נוא עפורג עשוטארהקָאמעדלאוצ

 ! 1901 בױוהנָא נוא שווראפנוא גענאטשטנא ויא--נשטיווערוג--שטיוועונאד .ל/ רע

 גוא נטעבראטימ גּביוהעגנַא טאהעג עלוכמאבעל נבָאה עמורג רעד גופ רעדולגמימ יד

 רעד גוא גטערטוצנוורא גווורפ ענעגנולעג טוג וד כָאנ ."אוראז , גוא "אהקסוא, רעד

 רעד :וא גטערטנוורא .ה .ד) געגנווצאב עוווטארעדעפ בוא "ארקסוא, עוצקארעי

 סעטנח09 ?



 א,

  טקנוּפ גוא ("אברָאב  עּפורג רעד ראפ טכער ערעדנוזאב טומ ?ארקסוא, עוצקאדער
 -לאוצָאט עשיסור יוד נופ דגאבראפ םעד גקונווראפ וצ :װורּפ ענעגגולעג טםוגנ עגווזא }
 -עגטוורא "אברָאב, עפורג וד ווא ,,ארקסוא, רעה טימ רנאלסווא נוא גטארקָאמעד -

 ;םלעו ,עפורג עשיטארקָאמעדלאיצָאס עשירארעטיל עקידנעטשבלעז א ווו גטָארמ
 טכערטשעג טָאה גוא ,"ארקסיא, רעד גופ וא ,דנאבראפ מענופ וא ביז מדוושרעטנוא
 / א געמונראפ יו סָאה רעבַא גסעמערעדגנוא ,ווז.גשיווְצ טרָא-למומ א געמעגראפ וצ
 / יוא ביוא ווס ;ץירָאעמ נופ גגארפ וד גוא וי עיציוָאּפ עשיטסוגוטרָאּפָא עוָאלפוצנורא
 םוצ ,ווזא .ייטראפ רעד גופ קוטקאט גוא עיגעמארטס ,עוצאזונאגרָא גופ 2גארפ יד
 גיווצאּב ביז "אברָאב, עפורג יד טָאה גננווב"ווטראּפ גופ נגאהפ וד גוא ,לופשייב
 ."אברָאב, יד ,"ארקסיא רעד נופ געוודיא עלענַאוצשזוגאגהָא וד ןצ כעלשנוופ פראש
 גופ עיגעטארטס גוא קוטקאט רעד וצ ןוטשאגעג גגיוצאב כווא ווזא טקנופ בוו טָאה
 םעגופ עילָאר רעד פא  געגנווושנָא עשורקסוא גד ןצ סרעדנוואב ,"ארקסואפ רעד
 / עפורג וד .עיצוילָאװער רעשיטארקָאמעד רעד טימ גנוריפנָא רעד גוא טםאוראטעכָאר
 ./-אזוצ-ווטראפ גטוווצ גפא גרָאװעג .גזָאלעגרערגאנאפ ערעדנא בשוווצ זוא "אברָאב,
 רעטעּפש כיוא וויא ,וָאנאזאור ,עּפורג רעקיזָאד רעד נופ רוגיפטפווה וד .רָאפנעמ
 בוא עליפא קודנמערטנוורא ,נוא ,עיציזָאּפ רעוָאלפוצנורּפ גומ אזא פא געגאטשעג
 "ונעלוטנא גא נבולבעג ביוא רע ווא ,ויטראפ רעשיטסוװעשלַאב רעד גוא רָאו 1
 / צטאראפ ראפ (ב)פ/קלא רעד גופ גרָאװעג גסָאלשעגסיוא רע זיא רָאו 1980 גוא .צענ
 הוטראפ יד

 / פא נעמוקעגרָאֿפ זוא- /גנוקיטכעראבכוולג-נכארפש , רעד טומ דָאווּפע רעד יי
 -וװקול קיטלוגדנע ווא גוא רָאפ:עמאזוצ מעגופ געגנוציז רעט-17 גוא רעט-16 רעד
 -ראפ וד געלדנאהאב מאב .רָאפנעמאווצ מענופ גנוצוז רעט-21 רעד פא גרָאװעג עריד
 א גביוהעגנָא כיז טָאה גנוצוו רעש-160 רעד פא גנטקנופ וד טוול םארגָארּפ-ומ
 / -לעוװ ,מארגָארּפ רעד נופ לוומ גשוטילָאּפ םעגופפ פארגאראפ נמ-7 מעד םורא םוורטש
 -ךאפ, :יוזא גנעגנולקעג עיסימָאק-מארגָארּפ רעד נופ עיצקאדער רעד גוא טָאה רעכ
 -:עהּפָאמוא ,רעגריב עלא גופ גנוקיטכעראבכוולג עלופ גוא גדנאמש יד גופ גנוטכיג
 נוא עוצווָאפָא וד .'כארפש נוא טעטילאנָאוצאנ ,עסאר ,עוגולער ,טכעלשעג גופ קיג
 גדורפוצמוא זיא ,דנוב גופ גטאגעלעד וד טימ ציפש רעד גוא ,עגארפ רעקיוָאד רעד
 רעטרעװ וד פארגאראפ גקיוָאד םענופ ּפָאס םוצ גבעגוצ גטעשָאּפ גטימ געוועג
 םארגָארּפ רעד נוא גגָארטוצנוורא טרעדָאפעג טָאה ננא "םכארמש גוא טעטולאנָאוצאנ,
 גוא סעוסוקסוד עגנאל כָאנ ."גנוקוטכעראבּבוולגגכאהמש , נגעוו טקגוּפ גלעוצעּפס א
 עמעלשנעמַאג וורד-בָאנ גוא (רעט-17 גוא רעט-16 רעד) געגנוצוז ווווצ גומ כעשעמ
 :ר גופ נ:עיור וד גיא טייקודלקאוו עסווועג א גוווואב גבָאה ץכלעוו ,נעגגומוטשּפָא
 גגעק 96 נופ טוותרעמ א טימ גרָאװעג געמונעגנָא כעלדנע ןוא ,עפוג סעצוװָארקסוא

 גוא גרוגאדער וצ עיסימָאק א גוא גבעגרעבוא, ;םעד גגעוװ גאלשרָאפ סווָאנומראמ 29

 וי י ."גלוומ ערעדנוזאב יד גריטקאטנָאק
 נינעל טםעבראעגסיוא טָאה רָאפנעמאזוצ נטווטצ םענופ גנונעדרָא-גָאמ וחס !}

 םימ טגתָאזאב ,טענייז טקעיַארּפ גקווָאד םעד ,רָאפנעמאווצ גראפ גכָאו עכעלטע

 נבעגעג גלעטשפוונוצ גכָאנ גוגעל טָאה ,נטקנוּפ וד טיול נעגנורעקלקרעד עלעוצעפס

 -עסעבסווא עגווז טקעוָארּפ נוא נגָארטעגנוורא טָאה רענעו .גווָאטראט גקוקוצכרוד

 ברָאפ ר;קישלוגדנע רעד ניא .טמיטשעגנווא נינעל טָאה ווז נופ עקיגווא טומ .געגנור
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 "לָארקסוא גרעק םעד נעװעג טנאקאב רָאפנעמאזוצ נראפ כָאג טקעוָארּפ סנונעל ווא

 ק"ַא נוא גאהטרַאֿפ סגונעל טוול .נטאנעלעד עלא רָאפנעמאווצ נפא נוא סעצ

 גווש נוא נעגנורעדנע עכעלטנזעוו בָא גנונעדרָא גָאמ גווז נעמונעגנָא ק"א רעד טָאה

 ןוא גוא  רָאפנעכאזוצ נפא נרָאװעג גננַארטעגנוורא רע ויא ק"ַא םענופ נעמָאנ גוא

 : א /  .ףַאפנעמאווצ םסענופ נרָאװעג טקיטעטשאב קודנעמשלופ

 םָאה רָאפנעמאווצ רעד עכלעוו ,עוצוילַאזער סווָאמראמ גגעוו כיז טדער ָאד 7

 נגטו , :רעדיוסינַאט טענופטקנופמעד רעבוא גטאבעד וד גנקודנעראפ נכָאני געמונעגנָא

 -אב ווא טזוטארע דע פ טדנו ב םעד ."ווטראפ רעד ניא דנוב םענופ טרָא םעד

 םיול פ"אדסר רעד ניא ניונוצנוורא טבערטשעג טָאה דנוב רעד סָאװ ,נורעד .גענאטש

 טומ כוולגראפ גוא טכער ערעדנוזאב טומ נוא ווטראּפ רעד טימ כאמּפָא נלעוצעּפס א

 רעקוצנווא רעד נייז וצ טכער נטומ צלא ףאפ רעורפ גנוא סעיוצאזונאגוא ערעדנא

 נוא .ייטראּפ רעד נוא טאוראטעלַארפ נשורוו םענופ גסערעטנוא וד נופ רעווטשרָאפ

 -טסעפ טמוטשאב רָאפנעמאזוצ רעד טָאה עגארפ רעקיזָאד רעד רעבוא עוצוולַאזער גויז

 טעד גשיװצ נעגנווצאב עלענַאוצאזינאגרָא וד נופ גנוווברעביא יד, זא ,טלעטשעג

 ?עג טלָאװ עוצארעדעפ גופ סערווסעו יוד פא טאוראטעלַארּפ גשודנעלסור בוא גשודוו

 גנורעטנעעגרעד רעלענַאוצאזונאגהַא רעלופ רעמ רעד ראפ עינעט עכעלטנזעוו א געוו

 -ףאפמוא טלָאװ גוא סעסאר ענעדוושראפ נופ רעוואטעלַארּפ עקינוזטסוואב וד נוּפ

 נוא טאוראטעלַארּפ נצנאג םענופ סערעטנוא וד נרָאש נלאסָאלָאק א טכארבעג כעלדיימ

 רע סָאה רעבירעד גוא "טארפיב טאוראטעלָארּפ נשידוו םענופ נוא ,לאלכוב דנאלסור

 -וווטעו ,םוצנורפ גוא עראבזָאלרעד טינ טוולָאסבא נא יװ , ,נפרָאװעגּפָא שירַאגעטאק

 ,דווּב םעד נוא פ"אדסר רעד נשוווצ בעגנווצאב עווימארעדעפ נופ טיוקכעלגעמ רעד

 .(רנאב גקיזָאד םוצ 118 נוא 117 נעגנוקרעמאכ יד עז) "לויט "דנאטשאב רוא סלא

 יָא ווא (טוטאמס םענופ פארגאראפ נטשרע מץענופ) גנורולומרָאפ סנונעל 1
 ר א 8 .98 גגעקנעמיטש 98 טימ (גנומיטשמַא רעכבעלטנעמָאג א אב) נרָאװעג גפרָאװעג

 םענפ עמוטש 1 .סעצװ א רק סוא יוד נופ נעמיטש 19 :טמוטשעג גבָאה ריא

 "סע צנעש טָא בארַאנש זוי , וד נופ געמוטש 9 ,(נאמרטקָאל .ס .א) "ּפמו ז;
 "עו דעשט ָא באר, א בנופ עמוטש 1 (רעלַאקונ :װ .ל גוא גיוועל .אי עי

 -מי נעמונעגנָא זוא גנורולומרָאפ סוזַאטראמ ..(צעװַאנכאמ | .ב= ,/ ייד רעקורב) "צעיל

 ?ולומרָאֿפ סנינעטל נג עק .סענעטלאהעגּפָא נווא אב 90 גנעק געמימש 98 טומ ברָאװ

 "סו א וד גופ נעמומש 14 :טמיטשעג נבָאה גנורולומרָאפ טווָאטראט ר א 9 נוא גנור

 ,יקסנושַאמ .נג .וא , וטאפאלאק .ּפ .ד) "פ טו זו, םענופ געמוטש 9 ,סע צװ ָא רק
 .ס עי) "סעצנעש טָאבאר ָאעש וו, וד נופ נעמיטש 9 ,(גולשווצ :ס .7 נוא

 ט .ו) 'סעצלע ידעש טא באר , נופ געמיטש 9 ,(װָאנאזָאר .נ .וו גוא עניוועל
 ץעצנאג יד) דנוב פענופ נעמיטש 8 ,(וָאנוטראמ ;ס :א נוא צעװַאנכאמז--וָאמוקא

 | | | .(עוצאגעלעד

 (גונעל סע טדער םוא נגעװ) צעװַאנכאמ---וָאמוקא צעלעידעשטַאבאר רעד
 יאמס םענופ פארגאראּפ נטשרע םעד גנעוו ענייז סעדעד ויווצ יד נוא רעביא טרעזאכ

 גנוריװיטַאס עקיזָאד וד רָאפנעמאזוצ םענופ נעגנוציז רעט-28 ,רעטיפפ רעד פא טוט }

 :רע טגָאז עדער רעטמשרע רעד נוא .גנורולוטרָאפ סװָאמראט ראפ נעמימש בנווז נוּפ
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 .גשיוצ שינעטלעהראפ רימ ראפ ענעשטנוועג יד יונעג טריניפעד וז לייװ ,ראפרעד

 .טורט א טכאמ יז לייוו ,ראפרעד' זיולב רָאנ ,עיצאזינאגרָא רעד נוא וימראפ רעד

 ."כיר, רעד וצ .ה .ד) "עגארפ רעד נופ גנוזויל רעקיטכיר רעד וצ געוו נפא סוורָאצ

 /"ַאמעד, נרעסערג א וצ -- ,סעצלעידעשטַאבאר וד נופ גנונויפ רעד טיול "רעקיט

 .עצוטש ווו וָאמוקא טריװיטָאמ עדער רעטייװצ רעד יא .(.דע ר ."מזיטארק
 יראמ מירייוואכ וד, :גקורדסווא ענווזא נוא גנורילומרַאפ רעשווָאטראמ רעד ראה

 --עגלא .רעיוז רעסעב טכּוורגרעד {גנורילומרָאפ} עכלעוו ,נטיירטש נונעל נוא ווָאט

 .רעקיגייו .טכיורגרעד עכלעוו ,יד גביילקסיוא גליוװ רעקורב נוא כיא ;לוצ מענוימ

 / ."גנורילומרָאפ סווָאטראמ סווא כוא ּבײלק טכיזניה רעקיזָאד רעד נוא .ליצ מעד
 ."רעטסעפשפ רעד נופ רעדילגטומ"ק"צ ֹוד בופ למעצ רעקיטליגהנע רעדי*

  עקאט נענויז ויז .וָאקסָאנ ,קינגנעל ,וקסווָאנאשזישורק :אוא נעװעג זיא טיוהרעמ

 .רעד גוא .רעדולגטימ-ק"צ ראפ רַאפנעמאזוצ טייהרעמ רעד נופ גנרָאװעג נבילקעגסיוא

 . גענונעל ,גווָאנאכעלפ נבולקעגסיוא רָאפנעמאווצ טייחרעמ יד טָאה ָא"צ נופ עיצקאדער
 רעד טָאה ,עוצקאדער ניא נטמרמוצנוורא גָאזּפָא סווָאטראמ כָאנ נוא ,נוװַאמראמ נו

 דא ,םעד בגעװ גאלשרָאּפ (סווָאקיסארק .ּפ)) סעשטיווָאלוװאּפ געמונעגנָא רָאפנעמאזוצ

 / וָאנאכעלּפ .ח .ד) ענעבילקעגסיוא ויװצ יד :ריטּפָאָאק נלָאז רעטקאדער נטירד עד

 יי } / | } ' ֿ : . .(בונעל נוא

 .ֹוד גופ טכער םעד נגעוװ .ה.ד ,סרעטנעצ יד נוא נריטּפָאָאק גנעוו ענארפ וד 5

 18 פארגאראּפ מעד נעלדנאהאב םאב) גלופראפ ןצ ניולא כוז נטלאטשנא עלאהטנעצ

 .ּפָאָאק יד זא ,טגיײלעגרָאפ טָאה נונעל סָאװ ,גירעד נענאטשאב זוא ,(טוטאמס מענופ

 .'נרופברוד רעשנעצ רעדעי לָאז ןָא"צ נופ עיצקאדער רעד גוא .גוא ק"צ גוא עוצאט

 . יעטי-96 רעד פא .(עיצאטּפָאָאק עקוטייזנגעק) רעמנעצ גרעדנא םענופ םעקסעה גטימ

 רעקיטייזנגעק נופ טייקידנעוומיונ נוא גנומיידאב יד גזיוורעד יוזא .רע טָאה גנוציז

 .םערע גא נָא ווא סע :ָא"צ נופ עוצקאדער רעד נוא נוא ק"יצ גוא עוצאממָאָאק

 ק"צ מענופ לָארטנַאק נקיטווזננעק בופ טכער םעד נגעוו עגארפ יד ...רעקיטכיוו

 -געצ ווװצ יד נופ מעקסעה רעקיטיוזנגעק רעד .עיצאטּפָאַָאק רעד רעבוא ָא"צ נוא

 ָאד טווטש עגארפ יוד .עונָאמראה רעד ראפ גנידאב רעקידנעװטוונ א זיא סרעמ

 .פראה רעד ,גנוטלאפש נויק טינ ליוװ סע רעוו .סרעטנעצ ויװצנשי ווצ סיירנווא נא גגעוו

 ןא ,טנאקאב זיא גנבעל-ווטראפ מענופ .עינַאמראה ביוו לָאו סע זא ,מעד גנעוו גגרָאז

 עקוזָאד וד .גנוטלאּפש א -נגַארטעגנוורא נּבָאה עכלעװ ,:שטנעמ נפערט גגעלפ סע

 רעד נויז קיגנעהּפָא נָאק ריא נופ ,עקיטביו א עגארפ א ,עלעיפיצנורּפ א זוא עגארפ

 .םוצ גנורעסעבסווא עקידרעשיוו סנונעל ."ויטראפ רעד נופ לריוג רעקיטפנוקוצ

 וד גוא עיצאטּפָאָאק נופ טייקראבזָאלרעד רעד גנעו 6 ץוצאטּפָאַָאק נגעוו טקנוּפ

 ווא --- ?טאריוומראפ םענופ רעדילגטימ עלא נופ טעקסעה נמומ זוולב , סרָיטנעצ

 וא ,גנורעסעבסיוא סווָאטראמ נעמונעגנָא טָאה טייהרעמ יד גוא ,נרָאװעג .נפרָאװע גּפָא

 וד לָאז .ָא"צ נוא ק"צ נשיווצ טייקומויטשניוא נייק ָאטינ זוא סע נעװ .לאפ נוא

 רעד ביוא :וא ,טאר-ווטראפ נוא נרעװ נגָארטעגרעבירא עיצאטסָאָאק גגעוו עגארפ

 -עג נווש עגארפ וד לָאז ,ָא"צ רעדָא ק"צ גופ סולשאב םעד ּמִא טפאש טאר-ווטראפ

 | | | .טייחרעמ רעכעלנייוועג א טימ גרעוו זויל

 זא ווא ראפיספמאויפ הוה לױיוא םווז וז זא .םױחד נגטוי גנורטפלרטר רוא 17



 :וװעגנָא גבווא םהנוב םעד גפרָאװעגּפָא טָאה רָאפנעמאזוצ רעד וװ ,סעד כָאנ בוולג

 -גָאמ םענופ טקנוּפ נטוול ,דנוב נופ טוטאטס םעד נעלדנאהאב םאב גאלשרַאפ םענעו

 ,סעיצאזינאגרָא עלאנָאוצאנ יד נגעוו רעדווס

 :גָאס עשוסור יד נופ דנאבראפ םענופ גטאגעלעד יד) סעצלעידעשטָאּבאר וד *
 פא גבָאה צעװָאנכאט--װָאמוקא גוא וָאנטראמ (דנאלסווא גוא גטארקָאמעדלאיצ

 "עגנָא טַאה רָאפנעמאזוצ רעד יװ ,מעד כָאנ ,רָאפנעמאזוצ םענופ גנוציז רעט- 97 רעד

 עגיל עשידנעלסווא וד גכלעו םוול ,טוטאטס םענופ םארגאראפ 2018 םעד געמונ

 רעד גופ  עיצאוונאגרַא עשודנעלסווא עקוצנווא וד סלא גרָאװעג טנעקרענא ןזוא

 :גנודלעמ  עקודנגלַאֿפ  רַאפנעמאזוצ גופ .ַאָרוּוב נוא  גגָאורטעגנורא ,פ"אדסר

 -סווא רעד טומ טםוטאטס םענופ 18 פארגאראפ םעד נעמענָא גטומ זא ,קודגענעקרענא ,?

 -געטאווצ רעד טָאה (.דע ר ."עקוצנווא, טרָאװ סָאד נבעגוצ גטומ)) גנורעסעבי
 .סווא גראפ דנאבראפ מעד נכאמראפ וצ סולשאב םעד טקירדעגסווא טקערודמוא רָאפ

 'אב גגעוו רעדוס-גָאט מעגופ טקנוּפ מעד נעלדנאהאב גראפ גונא טכוראב גווז נרעה

 םענופ .גמאגעלעד וד ,רימ גגָאז ,סעוצאזונאגרָאד ווטראפ ענענאראפ וד גקיטעטש

 רעטייװ גלעװ רימ נוא נעמיטש גנוא נעמענ ןצ ליטנָא רעטווו פא ּפָא כוז ,דנאבראפ

 :וא גלָאקָאטָארּפ עקידרעירפ יוד גרעהוצסיוא 'יידעק ןזיולב רָאפנעמאזוצ נפא גויוווב

 יו מעד כָאג .ָאמיקא ,וָאניטראמ .ווז נכעלשנפעראפ גופ רעדיופס םעד געלדנאהאב

 ,עיצוילָאוער א :עמונעגנָא טָאה נוא גנודלעמ רעיוו טלדנאהאב טָאה רָאפנעמאזוצ רעד

 גוא וָאנומראמ נענייז ,קורוצ גנורלעמ רעיוז געמענ טגוולעגרָאפ ווז טָאה עכלעװ

 , | | .רָאפנעמאזוצ םענופ קעווא ווָאמיקא

 ?וצוילַא װער רעשיסור רעד ננופ עגיל עשידנעלסטווא ודו* |
 -ןפ עיצאזינאגרָא עשודנעלסווא נא ווא עוטאהקָאטעלדלאיוצ ַאס רערענַא

 -עג םעדנורגעג זוא עכלעוו ,גטארקַאמעדלאיצַאס עשוסוה לגולפ גרענָאוצוילָאװער םענ

 מעד גקינווראפ וצ ווּורּפ םענעגנולעג םינ םעד בָאנ רָאו 41 רעבואיטקָא גוא נרָאװ

 רָאפנעמאזוצ םענוומעגלא גא םא ךנאלסווא גוא גנטארקַָאמעדלאוצָאס עשוסור דנאבראפ

 -ונאגרָא רערענַאוצוילַאװער רעד טימ ,"םעברא רעד גופ גננוורפאב , עּפורג רעד טימ

 גוא "ארקסוא, רעד נופ לױוטּפָא נשודנעלסווא נטומ גוא "טארקָאמעדלאוצַאסמ עוצאו

 םָאה עגול עשידנעלסיוא וד .(דנאב גקיזָאד םוצ 48 גנוקרעמאב יד עז) "אוראז;

 רעד גופ לווטּפַא נשידנעלטיוא םעד טעדליבעג, טוטאטס נקידעליכמאכעל רךיא טיול

 -אב טנורג נוא זוא ערוא טיוקוטעט וד נוא ""ארקסוא, עוצאוונאגרָא רענוומעגלא

 -םוא, נונא "איראז} וד נטוורפשראפ גנוא נבעגוצסוורא גקריווטימ , נוא גענאטש

 רערענָאוצוילַאװער רעד נופ געוורוא ֹור דנאלסווא גיא נרידנאגאּפָארּפ נוא , ,"ארק

 סעיצאזונאגרָא עשימארקָאמעדלאוצַאס עשוסור וד גפלעה, נוא ,"עוטארקָאמעדלאוצַאס

 גנוללמומראפ רעד אב טכעלקריווראפ טרעו סע סָאװ ,רעוט עוווטקא גנטוורגוצ טימ

 ווא רָאפנעמאזוצ ּוימראפ נטווווצ גכָאנ .."?ארקסוא, עוצאזונאגרָא רעשוסור רעד גופ

 "ףעדנימ רעד נופ פמאק גשודנעלסיוא נראפ רעװעג גוא גנוטסעפ א גרָאװעג עגיל יד

 | וה | ,טייהרעמ רעד גגעק טייה

 -וטרָאּפַא ערעדנא וד טימ (געמי מש 9) סעצווַאמראמ וד גופ עיצילאָאק וד'?
 "וָאדנוב יד קעווא נענויז סע יו ,מעדכָאנ טָאה רָאפנעמאזוצ גפא סעפורג עשוטסיג

 "'אראנשוויע וד נעמונעגמורא ,(נעמיטש 9) סעצלעורעשטָאבאר נוא (געמומש 8) םעצ



 .צעלעירעשטַאבאר עד גוא -(געמיטש 0) "תמוז, םעד ,(נעמיטש 4) "סעצנעשטַאב
 | י - | .(עמומש 1) צעװַאנכאמ .ט .ל -- רעקורגב

 .םעצווַאטראמ וד ךאצימ גטלאטשנא ווטראפ עלארטנעצ וד נריטָאקווב סָאד
 טָאה רע נעװ ,רָאפנעכאזוצ גפא כָאנ ווָאמראמ טכאמעג טָאה וצרעד בֹווחנָא גא סָאװ

 ,םעדכַאנ .ָא"צ גופ עיצקאדער רעד נופ דנאטשאב נוא גטערטוצנוורא טגָאזעגּפָא בוז

 -עגסיוא רָאפנעמאזוצ גכָאנ כוז טָאה ,טלייוועגסיוא מיא טָאה רָאפנעמאזוצ רעד יװ

 סלא גָאוטַא גווז טרעזאכעגרעביא לָאמ גוא טונ טָאה ןָאטראמ סָאװ ,גורעד טק

 לָאז רע זא ,געגנוראלגווא עטרעזאכעגרעביא םווָאנאכעלּפ גוא סגנונעל םא רעפטנע

 / וצ עניוו רעגנעהנַא וור א גופ גָאוּפָא םעגוא גוא ,עוצקאדער רעד גוא נמערטנוורא -

 181 גנוקרעמאב וד ףעכעלריפסווא עז) קייצ אב גטמא ענעי רעדָא יד נעמעגראפ
 - -  .(דנאב גקיזָאד םוצ

 ךאצימ ווא ָא"צ נוא קייצ גוא נעלטנמ*טלעג גופ - סופפוצ טער גנלעטשּמָא סָאד
 -ראֿפ עלארטנעצ וד ראפ טכַאמראפ גבָאה ווו סָאװ ,נורעד נענאטשאב סעצווָאטראמ וד

 ערעדנוזאב גופ טלאטשעג גוא) געלטימ-טלעג ענעו וצ טורטוצ מעד גטלאטשנאדווט

 : עבלעוו ,(ייטראפ רעד טקריוװעגמימ ?עירעמאמ נוא טלופעגטומ נבָאה עכלעוו ,גענָאזרעּפ
 / וה גומ מעניוא ,גװָאסערטָאּפ גוא גווָאמראמ טימ גדנובראפ געװעג כעלנעזרעפ גענייז

 / גופ ףלאווק רעקידנעטש אזא רענווא ."ארקסוא, רעד נופ סרעטקאדער עקודרעירפ

 / א .עווָאקימלאק .מ .א .געוועג ןוא "ארקסיא, רעקידרעירפ רעד ראפ נעלטומיטלעג

 . לאלבוב גוא רעשוטסיסקראמ רעלאגעל גופ נרעבעגסוורא גא ,גרעומ עכעלטפאשלעזעג

 "גוהרָאו גקירָאָפ םענופ גרָאי רע-00 יד גיא רוטארעטיל רערעלוּפָאּפ-כעלטּפאשנגסי װ

 -עלטניורפ טםימ גדנובראפ נעוועג גרוברעמעפ נוא טםעברא רעד םיול ווא עכלעוו ;םרעד

 ,םער ראפ םווצ עגנאל א בָאנ ,גװָאסערטַאּפ גוא גווָאטראמ ,נענונעל טומ נעגנווצאב עב

 ר ..ארקסוא, וד נבעגסיורא גביוהעגנָא טָאה עמ רעדיוא

 נגעו גארטרָאפ רעצרוק גווז --- טקורדעג ָאד גרעו סָאװ ,סעדער סנונעל 4
 מענופ 1 םארגאראפ םעד נעלדנאהאב מאב עדער יד ,יוטראפ רעד גופ טומאטס םמעד

 "טנא --- גאגרָא נלארטנעצ נופ- עיצקאדער יד גלייװסווא מאב עדער יד גוא טוטאטס

 סָאװ ,סעצװָארקסיא םייהרעמ "רעטסעפ , רעד גופ עיניל וד גוא עוגוֿפ סנונעל נקעלפ

 וד גופ גנוטפעהאּב ,טיוהנווא ףאפ פמאק גוא רָאפנעמאווצ גפא טריפעגכרוד גבָאה ויז

 גנוגנורדניירא רעד נגעק דנאטשאב-יוטראּפ םעד נופ טייקנויר רעד ראפ נוא געיוו

 .ראפ ,מזילארטנעצ נגנערטש א ראפ ,ווטראּפ רעד גוא גטנעמעלע עבעלרעגרובגוולק גומ

 גוא יירעלזיירק רעשוטנעגילעטניא רעד נגעק ,גולפוצסיד רערענַאיצוילָאװער רעטסעפ א

 | .מוולאודיווודנוא גשובראנא םמעד .גגעק

 ,טומאטסיווטראפ םעד נופ טקעיֶארּפ םטענופ רעטווא רעד געוועג ןוא נונעל 14

 גטיווצ נופ םונעלּפ נפא םעדכָאנ נוא עיסומָאק רעד גוא :רָאװעג טכארטאב זוא סָאװ

 םענוומעגלא גצרוק א רָאפ כיז טומ טלעטש סָאװ ,עדער עקיוָאד יד .רָאפנעמאזוצ

 (11) נ0-94 מעד רָאפנעמאווצ נפא נטלאהעג גונעל טָאה ,טוטאטס םעד גנעוו גָארטרַאפ

 -יעגרעביא בוז -טָאה רָאפנעמאווצ רעד יוװ ,םעדכָאנ גנוציז רעטשרע רעד פא ,טסוגווא

 | .גָאדנַאל גווק לעסוורב נופ גנבולק

 : רעשגונעל רעד גופ גנודנורגאב א רָאפ כוז טימ טלעטש עדער עקיוָאד וד 5
 בָאפָא יור .רעצנאג א רעפמנע סא טומאמס מענופ 1 םארגאראפ מענופ גנורולומרַאפ



 1019 פ"ארסר רעד גופ גנוטלאּפש יד גוא רָאפנעמאזוצ רעסייווצ רעד

 יז טָאה נינעל .גנורולומרָאֿפ סוָאטראמ ראפ טגָאועגסוורא בוז גבָאה סָאװ ,נשנענ
 יי .רָאפנעמאזוצ מענופ גנוציז רעט-28 רעד פא נטלאהעג

 גופ בויחנָא בוא טרעפטנעעג נונעל טָאה רוא פא סָאװ ,עדערד סדָארלעטקא 16

 קידנקידנע .גנוצוז (99) רעקורָאפ רעד םא גרָאװעג נטלאהעג זוא ,גנומערטסיורא נויז

 ףארגאראפ רעד ווא גנורילומרָאֿפ סנונעל נוא, :טגָאזעג דָארלעסקא טָאה ,עדער נייז

 -םוא וד ננעק ,סוחעמ עמאס םעד בגעק 'כורּפשרעדיוװ רעלעיּפיצנורּפ רעטקעריד א 1

 ,קרעמאב בוא רעבָא .טאוראטעלַארּפ םענופ .ווטראּפ .םעד .צָאס רעד נופ נבאג

 "ער סָאװ ,םעלוויוק עשירעפירעּפ ענייז טימ לוי ,רימ רענעפָא נא נוא פאלק בוא זא

 -ַאמ נוומ גגעקטנא גינעל טמוק ,עיצאוונאגרָא-וטראפ רעד נופ גלוומ ראפ כוז נענעב

 כָאנ בוו געמ טלָאװ ָאד פווא רעבָא ,נענַאזרעּפ ענלצנווא בָאֿנ גבוולבראפ סע .גנורעד

 ךָאולעטקא טָאה ,"כעלזוורק עשורעפירעפ, וד נגעוו קודנדוור .?נָאמ גנוד א טנָאקעג

 רעכלעוו גוא ,גנוציז רעבלעז רעד פא מעד ראפ גנוטערטסוורא טצרוק סנונעל טניומעג

 יער עקיוָאד וד .מומאמס נופ 1 פארגאהאפ םענופ גנורילומרָאֿפ נווז טקודוומראפ רע

 גקודנגלָאפ א  רָאפנעמאווצ םענופ נלָאקָאטָארּפ וד נוא נבורשראפ זוא יסנונעל עדי

 -אֹב קודנכוורטשרעטנוא ,גנורולומרַאֿפ נייז רעציקעב טקידומראפ ניו נע ל, :נפווא

 וד וא ,נעגווט טינ פראד עמ ."ןכיז טרוזונאנתָא, :לומוטס א םיג וז זא ,סרעדנוו

 רימ .נרענַאוצוולַאװער עלענַאוסעּפָארּפ נופ ןזוולב נווז נפראד סעוצאזונאגרָא-ווטראּפ

 סאש בוא נעגנאר ,םינומ עלא גנופ סעיצאזונאגרָא עטסקיטראנדוושראפ וד נבַאה נפראד

 טוט קידנקידנע נוא עטטסווומאריפסנָאק נוא עטסלָאמש וד נופ קידנבווחנָא ,נעגנוריט

 בנעמוס רעקוטווג טננודאבמוא רעד ,0096 6128019200ת60 ,עיורפ ,עטיורב רעייז

 .גקוטעטשאב יז לָאז םעמימָאקילארטנעצ רעד זא ,זוא עוצאוונאגרָא-וומראּפ רעד גוּפ

 ;ונוא טוטאטס םענופ 1 פארגאראפ םעד נרולומרָאפ טנ גיילעגגרָאּפ טָאה נונעל 150

 רָארּפ רוא טנעקרענא סָאװ ,רעדעי כוו טנכער ט"אהסר גופ ךולגמומ א ראפ}

 גוא געלטומ עלעורעמאמ טומ וס יווטראפ יד רעטנוא טצו טש נוא ,מארג

 "אגרא ערוא גופ רענווא גוא ליטנָא גכעלנעזרעפ נט'ומ 4 וופ
 גופ ךילגטומ א ראפ, :אוא בגעוװעג ווא גנורילזמרָאפ טװָאמראמ ."סעיצאזונ

 יד טצוטשכעטנוא ,םארגָארּפ רוא נָא שמענ סָאװ ,רערעדעו ביז טנכער ּפ"אדסר
 יצ לנעזרעפ ערעילוגער א דיא סו ג נוא געלשימ עלעירעמאמ טומ ווטראּפ

 -|א גופ רעניוא נופ גנוריפנָא רעד רעטנ גנוקרוװטימ עכ

 -מנורג םעד טנכווצאב ָאד רומ גבָאה וווסרוק נטימ ?הניצאוונאג דָא ער

 { = } 0 : / .געגנורולומהָאפ עדייב גופ דיושרעטנוא
 "רעמעפ גופ עוצאזונאגרָארעטעּברא רענעפורעגיוזא רעד נופ טאטעלעד רעד .

 "עוד עועשמַאבאר נופ גרעגנעהנָא בא ,(רעקורב) צֶעווָאנכאמ .ּפ .9 טעטימָאק רעגתוב

  פארגאראפ גופ גנורולומרָאֿפ סניגנ על ראפ טמיטשעג נוא טגָאועגסוורא בוז טָאה ,ייָאל

 םזווואב לֵאֹפ םענעבעגעג נוא זא ,גענינעל גזיוועגנָא טָאה וָאמראמ .טוטאטס נופ 1

 מונ ןוא גנורולומרָאפ סנונעל זא ,גענוגעל טימ טעטיראד דולָאס סעצעווָאנכאמ .פ .ל

 -ראמ) גולא םוא טימ געמאזוצ זא ,טווצ רעבלעז רעד ניא קודנסעגראפ ,ראבמענָא

 םמיטשעג נוא טנַאזעגסוורא כוז קוסוולפ רעייז גנורילומרָאפ ניוז ראפ נבָאה (נווָאט

 יד :?ארקסוא, רעד םעלטנוופ בעוועג נעגיוו סָאװ ,רָאּפנעמאזוצ נופ נטנעמעלע עֿפא

 א
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 ?אב עקיזָאד יד רעפטנע נא נָא גזָאלרעּביא טנָאקעג טינ טָאה -גונעל .דנ אטשאב נלופ

 םעצע װָאנכאמ | .מ .7 גופ טיוקולעפוצ יד טרעלקרעד טָאה נוא סווָאמראמ גנוקרעמ

 ' .עגארפ רענלצניוא רעקיזָאד רעד רעביא מוא מומ "דנוב,

 -אזוצ םענופ גנוציז רעט" רעד פא טָאה סָאװ ,ניקצָארמ ָאד קידנרעפטנע 149

 דָאְרְג (רעשיווָאטראמ רעד ראפ ,גנורילומרָאפ רעשנונעל רעד נגעק) טדערעג רָאּפנעמ

 7 טינ נטולכאל טָאה יקצָארט , זא ,נינעל טגָאז ,טדערעג טָאה נונעל רעדיוא ,םעד ראפ

 נופ  ביײהנָא ניא נטָארטעגסיורא זוא סָאװ) ?"קנאדעג-טנורג סווָאנאכעלּפ נענאטשראפ

 -ראמ נגעק) גנוטערטסיורא סווָאנאכעלּפ נופ קנאדעגיטנורג רעד .(גנוציז רעבלעז רעד

 פר מעד גוא טקירדעגסווא ןוא (רעשנינעל רעד ראפ נוא גנורילומרָאפ סווָאט

 -,גֶעמ | טנוימ סָאװראפ ,טינ בווא וומשראפ כוא, :נפווא אוא פא עדער נייז נוצ

 ר גרָאװעג טכאמראפ טימרעד נטלָאוװ ,נרעוו נעמונעגנָא טעװ טקעיַארּפ סנונעל ביוא

 1 -נווהא נליוו סָאװ ,רעטעברא יד .רעמעברא כאסא ראפ ווטראפ רעזדנוא נופ נריט

 --ונארָא רעד נוא נווגוצנוורא גבָאה * עריומ טינ נלעוו ,וומראפ רעד ניא נטערט

 גלעוו ףוא נוא גווגנוורא גבָאה עריומ .כעלקערש טונ נילּפיצסיד נייק זיא ויִז .עיצאו

 - ,טזולאוריווידנ נוא נזאושורוב נמומ נעגנורדעגכרוד נעניוז סָאװ ,נטנעגולעמניא . כאטא

 - גענווז נטסילאודיווידנוא עזאושזרוב עקיזָאד יד .םוג עקאט זיא סָאה דָארג רעבָא

 .גרעטייוורעד ווו נפראד רימ .םזינוטרָאּפָא נומ נדעי נופ רעיוטשרָאפ כווא כעלניווװעג

 נוא} םיז ונסוורנוורא רעַײז גגעק עצוכעמ סלא נענוד נָאק טקעוָארּפ סנונעל .ביז נופ

 נופ רענגעק .עלא געמוטש מוא ראפ נפרָאד נוולא םעד בולוצ נווש נוא יימראּפ רעד

 | ."םזינוטרָאּמָא

 י 1 רעה םא ,רָאפנעמאזוצ פָאס םוצ נטלאהעג נינעל טָאה עדער עקיזַאד יד !*
 עדי גוא ,גנוציז רעקירָאפ רעד פאו .(טסוגווא גט-90)י רעבאוטנעס נט-2 מעד ,גנוציז רע

 -נעמאזוצ רעד טָאה ,עוצקאדערי"ארקסיא , רעד נופ רעדילגמומ עלא נופ טווקנזעװּפָא

 : נָאלצ .נראפ ע'צקאדער א נפאשאב נופ נפווא םעד נגעוו עגארפ יד טלדנאהאב רָאפ

 בֵרֹוד רעדָא ,דנאטשאב נלופ נוא עיצקאדער עקידרעורפ יד :קיטעטשאב כרוד רעדָא

 .ּבָאנוצ סלא נענָאק בָאנרעד לָאװ רעכלעוו ,"גנוליורד, א רָאפנעמאזוצ נפא נבוולקסיוא

 .-ֹוקָעגרָאפ ןיא גנוציז רעד נופ בייהנָא ניא .רעדילנטימ לָאצ עקימיונ וד נריטּפָאַָאק

 .-עטְׁשאב ננעוו גאלשרָאפ סוקצָארמ גוא עגארפ רעקיזָאד רעד נופ גנומיטשּפָא יד געמ

 זיא סע געװ .נפרָאװעגּפָא רָאפנעמאזוצ רעד טָאה "עיצקאדער עטלא עצנאג וד נקומ

 גָנא ,עוצקאדער יד גרָאװעג נדאלעגנווא לאז-גנוציז נוא גנומיטשּפָא רעקיזָאד רעד כָאנ

 גטַארטעגסיורא זיא ,רָאפנעמאווצ םענופ סולשאב רעד גרַאוועג טרעלקרעד זיא ריא

 .-דֵעֹר רענעזעוועג רעד נופ טיוהרעמ רעד נופ געמָאנ נוא גנורעלקרעד, א טומ ווָאמראמ

 : גשורָאגעטאק א גוא ֿגענאטשאב זיא גנורעלקרעד רעקיזָאד רעד נופ כָאט רעד ."עיצקא

 | -וסאז נוא רָארלעסקא ,וָאטֿשמָאּפ ,ווָאטראמ) סרעטקאדער ענעועוועג 4 נופ גָאוּפָא

 .טָאה ווָאמראמ סָאװ ,נירעד ,עיצקאדער רעיונ רעד נוא לויטנָא רעדו וועי נופ (שטיל

 | :וא , נרעוו וצ גבולקעגסווא םוא ראפ גנוקידיילאב עכעלנעזרעפ א יוװ ,טנעקרעגא
 -ָאד םעד טימ זא ,גנוטפיוהאב סֹווָאטראמ נוא ,עיצקאדער רעיונ רעד נופ דנאטשאב
 .נוא-?עֹיצְקאדער עטלא יד נקימעטשאב טינ נגעוו) רָאפנעמאזוצ םענופ סולשאב גֵקיז
 דעגנויא ֹוומראּפ רעד ניא טרעוו ("גנוליירד, א נביילקסיוא גגעוו גוא דנאטשאב נלופ

 -ָשֵמ ."סטּפורג טרטדנוזאב נגעק צטזטצמאנסווא טימ .דנאטשוצ-גנורטגאלאב ,= טרופ



 1021 פ"ארסר רעד נופ גנוטלאּפש יד נוא רָאפנעמאזוצ רעטייווצ רעד

 י-נעמאזוצ נפא עיציזָאּפָא רעצנאג רעדנוא גווָאטראמ קעלווכ א נווא טליוט סָאוװ ,רעפ

 "סווא קיטליגדנע ביו טָאה עכלעוו גוא נענאטשעג ווא רע רעכלעװ גופ שָארעב ,רָאפ

 רעד נוא .נטלאטשנא עלארטנעצ וד גוא גלאוו יד גגעוו עגארפ רעד פא טמערופעג
 -רעדנומ רעד נופ קוטכירעטקאראכ עשוטוילַאּפ עטשרע וד נונעל טיג ערער רעקיו זָאד

 יי | .םייח

 -ןצ-ווטראּפ גטייווצ נכָאנ םושָאדאכ נבלאהרעדנָא ןטשרע יוד נופ כעשעמ נוא 11

 יעל) עיצקאדער עיינ וד טָאה (רעבאיטקָא ּבויהנָא זוב טסוגווא פַאס נופ) רָאפנעמאז

 -(קונגגעל גוא ָאקסָאנו ק"צ נופ רעדילגמימ עטלייװעגסווא יוד נוא (ווָאנאכעלפ ,נונ
 -ווו גוא עיצקאדער רעד נופ דנאטשאב נוא נווָאטראמ געוצוצ םווורּפעג לָאמנווא םונ |

 -וװקיל מוראיוזא נוא "אהקסיא , רעד נוא נעטעבראטומ וצ רעגנעהנָא עטסטנעָאנ ענ

 י"סאדער רעד גופ נװּורּפ עלא רעּבָא .ווטראּפ רעד נוא גנוטלאפש  ענעביוהעגנָא יד גריד |

 /וד לאקודאר נרידיוקיפ וצ נָא בייהנָא עמאס נוא ק"צ םענופ נוא ָא"צ נופ עוצ

 ,בוז גנבָאה וימראפ רעד גוא גנוטלאפש עש'טקאפ נוא גנורעטולּפשעצ ענעביוהעגנָא

 עלארטנעצ וד דאצימ טייהרעדנימ רעד סעכַאנאה עקודנטוודאב יד םא טקוקעג טינ

 רעד טימ .גנורופנָא רעשידנעלסווא רעד .נופ סענַאשקא רעד נָא טפאלקעצ ,נטלאטשנא

 -ערפ וצ טבערמשעג טָאה עכלעוו ,נווַאמראמ טימ שָארעב ,טיוהרעדנימ .רעד נופ עפורג

 . "גולדנאהרעטנוא עלא נוא רעדייסעק טָאה גוא נטלאמשנא עלארטנעצ וד נוא נרילאוו

 .נעגנורעדָאֿפ ענעבורמעגרעביא טלעטמשעגנוורא נעג

 נומ רעד נופ טייקידמעלַאשעבמוא נוא טייקיּביגכָאנ טינ עמעדטסקע עקיזָאד יד
 -אב זוא גטלאטשנא-ווטראפ עלארטנעצ וד טימ נעגנולדנאחרטטנוא וד ניא טייהרעד

 וצ טיוחרעדנומ רעד נופ טעברא רעמווהעג רעקיטווצכוולג א טםומ גרָאװעג םוולג

 נוא (ייטראפ רעד נוא עיצקארפ א נפאש) סעכיוק עריא גריוונאגרָא גוא נטפעהאב
 נ5590 נוא ג13718 םעד נשיווצ .גנורופנָא-ווטראפ ֹוד נּפאכראפ ראפ פמאק גוווטקא

 -נָא 17 בופ צנערעֿפנַאק עקיגָאטיורד א נעמוקעגהָאפ עווענעשז נוא ןוא רעבאוטמנעס

 גוא נענופעג טלמעד בוז גבָאה עכלעװ ,םייחרעדנימ רעד נופ רעוומשרָאפ עטסנעעזעג

 יָארּפטייקיטעט עטמימשאב א טעבראעגסיוא טָאה צנערעפנָאק עקיזָאד וד .דנאלסווא

 רעט-0) טייהרעדנומ רעד נופ רעגנעהנָא" וד ראפ עשירעטאגילבָא נא םארג

 -עגטלעמשעג רוא נוא ווא עכאטפוא טנורג סלא .(940-946 .ז ,כובלמאז רעשנינעל

 סלא .גנורופנָא רעשִווומְראּפ רעד נופ נענאגרָא עלא נשרעהאב וצ נצנאגנוא נרָאװ |
 יו גא ,גטעטימָאק-ווטראפ ירד נוא נעגנורדנוורא גרָאװעג טקרעמעגנָא זוא נעלטומחפמאק

 וד נופ טָאקיוב רעשיטאמעמסוס ,ק"צ נוא ָא"צ םעד נגעק רעטרע וד פא עוצאט

 "וצ נפא נרָאװעג נפאשאב נענווז ויז יוװ ,דנאטשאב מעד ניא גנטלאטשנא עלארטנעצ

 ר .גאגרַא גשורארעטול םענעגווא נא נפאשאב נוא ,רָאפנעמאז

 וד נגעק טייחרעדנומ רעד נופ נעלסומ:פמאק יד בנופ םעטסיס רעה נוא

 וצ כווא נעגנאגעגנוורא זוא טייחרעמ רעד נגעק גוא נטלאטשנא-וומראּפ עלארטנעצ

 טלעטשעגקעווא עקאמ טייחרעדנימ וד טָאה סָאד טָא .עגיל עשודנעלסיוא יד נשרעהאב

 -נױמאווצ נכעלטנדרָא גמומ גנודנובראפ נוא ,עבאגפוא עשוטקארּפ עכעלטנדרָא נא יװ

 טָאה טייחרעדנימ יד .טוטאטס נטוול נענאטשעגרָאפ זיא רעכלעוו ;עגול רעד גופ רָאפ

 -לעוו ,עגול רעד נופ רָאפנעמאזוצ א נרעוו נפורעגפיונוצ לָאז סע זא ,נגָאלשרעד ביז



 - געגנוקרעמאב : 1022

 -אווצ נטייוצ םענופ רעדויס-גָאמ נוא .נענאטשעג בענווז סָאװ ,נגארפ וד נשווװצ =;

 -וומראפ םעד נגעוו טאגעלעד רוא נופ טכיראב רעד נעוועג זוא ,עגול רעד ,נופ רָאפנעמ

 -:עטאזוצ-ווטראּפ נטיוװצ נפא עגול רעד גופ טאגעלעד רעקיצניוא רעד .רָאפנעמאזוצ

 -וומראפ םענופ נעלקאכאס וד נגעװ ענווו גָארטרָאֿפ םעד .נינעל געװעג וויא רָאפ

 "וז רעטיווװצ רעד פא טכאמעג נינעל טָאה ,טקורדעג ָאד טרעוװ סָאװ ,רָאפנעמאזוצ

 .רעבאיטקָא ג3-2/ םעד עגיל רעד נופ רָאפנעמאווצ םמענופ גנוצ

 גטלאטשנא עלארטנעצ וד נוא עיצאטּפָאָאק רעקיטיוזנגעק בגעו עגארפ וד 1

 .נפווא םעד גגעו טומאטס םענופ 19 פארגאראּפ םעד נעלדנאהאב טאב נענאטשעג זוא

 .וד) גנטלאטשנא-ויטראּפ עקודנריּפנָא וד נופ גנולופראפטסבלעזו רעד נופ רעדיוס נוא
 / נעגנוצוז רעט-27 נוא רעט-20 רעד פא (נטלאטשנא עלארטנעצ יד .נוא גטעטימָאק

 | | .(דנאב גקיזָאד מוצ 120 גנוקרעמאב יד עז) רָאפנעמאזוצ מענופ

 -בלעו סטאיואטעלָארֿפ עד ,ם"אדרסר יד, :עיצוילָאוער / סרעװָאראטס 1
 ,םארגָארּפ רךיא נופ ץעכַאנאה רעד נופ סוורא טווג ,וימראפ עשיטילַאּפ עקידנעטש

 -ַאוצוילָאװער נוא עלענַאיציזָאּפָא רעדיװטעי טצימש , ויטראמ יד זא ,טגָאז עכלעוו
 .ףעשוטילַאּפ גוא רעכעלטפאשלעזעג רעד נגעק טעדנעוועג זוא סָאװ גנוגעוואב ערענ

 ."ןצנוורא ּפָא טונ 2כיז טגָאז נוא ,"דנאלסור נֹוא טרוטסיזקע עכלעוו ,גנונעדרַא

 ֿפרוד נטערטנוורא יז טעוו ,טייקישיינ א וצרעד נפאש כיז טעוו סע בווא ,נוא גטערמ.

 רעדָא עלארעביל וד םומ נבוולגסווא עקולוווומווצ יא נטלאטשנא עלארטנעצ ערוא

 עקֹוזָאד יד וא (א :רעבָא גנודאב עד אב ,נעגנומערטש עשיטארקָאמעד-לארעביל

 .גגעק טמאק רעווז נוא זא ,גרעלקרעד קיטיידייווצ םינ נוא רָאלק גלעוו געגנומערטש

 רעד נופ טייז רעד פא נדוושטנא כוז ייז נלעטש גנורו גער רעשירעשרעהטסבלעז רעד

 /עיעווו נוא נלעטשסוורא טינ נלעװ ווו זא (ב :;עוטארקַאמעדפאוצַאס רעשידנעלטור

 ?ףעטעּברא םענופ נסערעטנוא ּוד נגעק נעווג עבלעװ ,נעגנורעדָאֿפ גווק סעמארגַארּפ

 ,גווזשסווואב רעייזי נעלקנוטראפ ויז רעדָא לאלכיב עיטארקָאמעדי:רעד נופ נוא סאלק

 עמוותעג ,עבוולג ,ענוומעגלא וד נבאמ ווז גלעוו גנוזָאל פמאק רעווו סלא זא (ג נוא

 /  ."שמערלאוו עטקעריד גוא
 .-גוא גוא גגָארטעגנוירא נבָאה סע עכלעוו ,(סווָאנאכעלּפ) עוצו לָאזעה עטיווװוצ יד

 --עגו :אוא געװעג זוא ,טייהרעמ רעד נופ גמאגעלעד יד כעלסולשסווא נבורשעגרעט

 "אושזרוב יד נציטשרעטנוא ראָד עיטארקָאמעדלאיצַאס יד זא (א ;טכא נוא קידנעמ

 פטאק רוא ניוא לענָאוצו זָאּפָא זיולב רעדָא רענָאיצוילָאװער זיא יז ?פיװ פא ,עיז

 .*רעד יד נסורגאב עיטארקָאמעדלאוצַאס יד פראה רעבירעד זא (ב ןמווראצ טעד נגַײק

 נופ ,זא רָאנ ;עיואושזרוּב רעשיסור רעד נופ גיוזטסווואב נשיטיולַאּפ םענופ גנוכאוו

 -ערגאב וד טאיראטעלַארּפ נראפ גריקסאמעד וצ װעיוכעמ יז זיא ,טייז רעדנא רעד

 .עיזאושזרוּב רעד נופ גנוגעוואבחגמווורפאב . רעד גופ טייקידנגונעגימינ גוא טווקטצענ

 .?מנא טינ ביז לָאז טייקודנגונעג-םינ נוא טווקטצענ ערגאב עקיזָאד יד ּוװ ,טוטעמוא

 .גֹופ רָאפנעמאוצ רעכעלטנדרָא רעטויװצ רעד קידנעגנירד טרידנעמַאקעד -- ,נקעלפ

 .טווקמאוקרעמפוא יד עדנאגאמָארּפ רעייז בוא נדנעו וצ םיריוװאכ עֿכא ּפ"אדסר רעד

 .בופ רעטקאראכ נשוראטעלָארּפ-נגעק גוא נרענָאוצוילַאװער-וטנא נפא רעטעברא וד גופ

 ."נאגרַא סעווגרטס :פ 'ה | ,עגוא טקירדעגסיוא כוז טָאה עכלעוו ,גנומכיר רעד



 טָאגאכעלפ סָאװ ,עוצקאדער רעוונ רעד אב רעמונ רעטשרע רעד ,"ארקסיא, רעמונ

 יַאפ ,טָאמראמ --- סרעטקאדערה 4 עקידרעורפ וד גופ דנאמשאב גיא) טריטפָאַאק טָאה

 "ארקסוא; רעיונ רעד גנופ רעמוג רעטשרע רעד .(שטילוסאז גוא דָארלעסקא ,ווָאטערט

 ןא ,גורעד גנוגיוצרעבוא סנינעל גופ טייקיטכיר יד טקיטעטשאב קידנעטשלופ טָאה

 ,םייהרעמ רעד נגעק "עמַאבלימ א ראפ, "ארקסוא, וד געמוגעג גבָאה סעצװַאטראמ וד

 -וונ רעד גופ עיצוזָאּפ וד גוא עיצקאדערּֿפשיונ רעד גופ עומָאנָאװופ עשיוטילָאּפ וד

 :אב בעלכאוטפווה גבָאה עגאל רעשויוטראפ:כעלרענוא רעד עיוגענעב "אהקסיא, רע
 לקוטרא-יטיול רעלענָאוצקאדער א :08 רעמוג םענוא געלקיטרא ווװצ טרוזירעטקאר

 / גקווָאדװ טעניא עו) װָאטראמ נעוועג זוא סע רעטווא סעמעוו ,"רָאטנעמאזוצ רעזדנוא,

 םעגוא גנוקרעמאּב עלענַאוצקאדער א םוװָאנאכעלּפ גנא (186 גנוקרעמאב יד דנאב

 רעגּפָא/ עיצקאדער גוא ווירב סנינעל פא רעפטנע סלא ,"ווטראּפ רעד גופ, לווטּפָא

 טינ םראד עמ סָאװ, לקיטרא סוװָאנאכעלּפ כעווקומ (רעמונ גקיבלעז םענוא טקורד

 .םזווו ,"ארקסוא) 98 .ַמונ נטומ בוז נענעקאב גכָאנ םוולג .802 .םונ םענוא "?נָאט

 .,רעגאקעד (ג6-10 גוא גט-8) נ5-28 נוא 2391 םעד נשוווצ םיוצ כעשעמ מענוא ,סיוא
 גופ עיציזָאּפ רעד גגע װ ציטָאנ אמ לקוטרא מעד גפרָאװעגנָא נוגעל טָאה

 .ןוא ציטָאג עקיוָאד יוד .טקורדעג ָאד טרעװ עכלעװ ,""ארקםואט רע יג ועד

 ראפ טקעריד גרָאװעג טצונעגסווא טונ ןוא גוא נלאורעטאמ ענווז נוא נבולבראפ

 יי : .עסערּפ רעד
 וד זא ,ָאד טווטאב עגול רעד גופ רָאפנעמאזוצ נפא בוו גפוראפ סנונעל 1*

 עטריקארבראפ גופ) ווטראפ, א ווו טרידנעמַאקעראפ סרעדנוזאב כוז טָאה םייהרעדנימ

 יעגול רעד גופ רָאפנעמאזוצ נפא "נטסולאהטאקס עשירעטסוה רערדָא נרָאטסינימ

 טָאװ ,,ארקסיא 98 .םונ גוא .רָאפנעמאווצ רעזדנוא, לקימרא סווָאטראמ *

 .רעד גופ מרָאפ רעד גוא גענונעל ךאצומ) גנאלקּפָא גטשרע םעד) גפורעגסוורא טָאה
 טימ טָאה ,,ארקסיא, רעיונ רעד גופ עוציזָאּפ רעד גגעװ צוטָאנ רעטכארבעג גנביוא

 גופ רָאפנעמאזוצ וימראפ נמווווצ גנפ :סולשאב יד נופ קיטירק א טלעטשעגרָאּפ כוו
 רעד גנעק נעגנוקודלושאב נטלאהטנא סָאה ,טייהרעדנומ רעד גופ טקנוּפדנאטש מעד

 "לא גוא טָאה ,טוולארטנעצ מעד שיטארקָארויב-לעמרָאפפ טווטשראפ וז זא ,טווהרעמ

 טלפירקראפ נצנאגנוא טָאה נוא רָאפנעמאזוצ םענופ גנומיודאב יד טקירעהוינרעד גיימעג

 םענופ ,נענאמשטנא םוא םא געניוז סָאוו ,נטויהנדוושראש-גנונוומ וד גופ סעביס וד

 "רעמ נוא טיוהרעדנומט רעד גשוווצ רָאפנעמאזוצ גכָאנ געמוקעגרָאפ זוא סָאװ ,פמאק

 נופ עוצקארער רעד גופ סיורא ןוא נונעל סָאװראפ ,סעבוס וד סרעדנוזאב נוא ,םייה

 רעד גופ סיורא גיוא גוב סָא ור א 9, רווורב םעד גנוא .גאגרָא גלארטנעצ

 לקוטרא סווָאמראמ פא רעפטנע שלא נונעל טָאה "?"ארק סו אט גבופ עוצקאדע ר

 -עג טָאה סָאװ ,רָאפנעמאזוצ נפא נשונעעשעג וד גופ גנאג נכעלקריוו םעד טרעדלישעג

 גוא "ארקסוא , עוצאזונאגרָא רעד גופ רעדילגטיט וד גשוװצ סוורנווא גא ןצ טכארב

 -אווצ נבָאנ נשינעעשעג נוא גטקאפ וור א בווא גוא ,רָאפנעמאוװצ גופ גמאגעלעד וד

 : .גננמלאפש וד טפהאשראפ רעמ כָאנ גבָאה סָאװ ,רָאפנעמ

 -ונ (54) גכעלטנררַא טענוא נקורדּפָא פא טמוטשאב טאהעג גינעל טָאה ווורב טעד
 טגָאועגמָא םיו עיצקארער רעד נופ געמָאנ גוא טָאה ןוָאמראמ) .?ארקסוא, גופ רעמ

 -סעוװצ ווברעד כוז טָאה רע ,סנינעל לקיטרא גקווָאד םעד גגוטווצ גוא גקורדוצּפָא

 ענוווא  טנָאמרעד ,טשרעמיולק ,גרעוו לקוטרא םעד גוא וא ,םעד םא גפוראפ קוד
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 יי ראי איי . 1 וי א 4 , - יי יא
 טמא קי יד 2 זה ק קד ד : 2

 י 1 יי יב יָא 6 סא אא' 0 - 88 : .ע זאב
 2 וי : 1 1

 .גטלאֿפש וד פא גרעװ נגָארטעגסוורא טויג נענָאק, עכלעוו ,נּבעל-ווטראפ גופ גטקאפ

 .גקומויזאב םא גנונעפָאה א ָאד כָאנ ווא סע גאֹמולָשקִו עסערּפ רעשוווטראּפ רעד גופ

 רעקוזָאד רעד סָאװראפ טָא ."ווטראפ רעד נוא נענאטשטנא ןוא סָאװ ,טקולפנָאק םעד

 דראפ ןוא גננא "ארקסוא, יירעקורד) רעד גוא גרָאװעג טקורדעגּפָא זוא סניגעל ווורב

 : / .לטעלב רעדנוואב א נוא דנאלסור גוא גוא דנאלסיוא נוא גרָאװעג טוורפש

 "'?"ארקסוא; עיצקאדער רעד נופ סיורא ַׂשָפֹא גיב סָאוװראַפ, :לקיטראיווורב רעד

  גווורק-ווטראּפ עטיירב וד ראפ גנוטערטסיורא עמשרע סנונעל בוז טֹומ רָאפ טלעמש

 ,טסליהנרוושלא -גנונוומ וד) נופ גנוטיידאב גוא סוהעמ םעד נופ גנורעלקרעד א םימ

 2 - . .רָאפנעמאווצ גטיוװצ נפא נעמוקעגרָאפ געגיוו סָאװ

 .סָאװ גגעװ ,"טיוהרעדנומ רעד דאצומ גנומוטשּפָא גופ בוז גטלאהּפַא סָאה} 2' + 
 .-ָאקיטיוהרעדנימ רעצנאג רעד דאצומ כוז נטלאהּפָא נא געוועג ויא ,ָאד טדער גוגעל

 0 ניימעג לֶא :יא)) רָאפנעמאזוצ גופ גטנעמעלע עשיוװָארקסואהטונ וד םימ עיצולא

 רעד פא) קייצי םער גוא נאַגְרָא גלארטנעצ נופ עוצקאדער יר לווווסווא םאב (געמוטש

 דוז רעט-82) רעד פא) טאר-יוטראפ םעד גופ ךולגמומ נט-פ םעד גוא (גנוציז רעט'1

 -ֹופ נמאגעלעד יד ויולב טקיליימאב היטקא כוז גבָאה גנומיטשפָא רעד גוא .(גנוצ

 -סווא נעגיוז געמיטש ערעייז טימ ןוולב נוא (נעמימש 94 לקאכאס) טווהרעמ רעד

 - .ווטראפ רעד נופ גטלאטשנא עלארטנעצ יד .גרָאװעג טלייוװעג

 טי גונעל סָאװ ,טייחרעדנימ רעדי גופ "רוטארעטיל עלאגעלמוא, וד !י*
 יא נוא דנאלסור נוא נוא דנאלסווא גוא נאד גרָאװעג טוורפשראפ זיא סָאװ נוא ָאד

 רעד, רושָארב סיקצָארט (1 :נעװעג זוא ,מרָאפ רעטרופארגָאטקעה רעדָא רענעּבירשעג

 םנאד (2 ,"עוצאגעלעד רעריבוס רעד נופ טכוראב .פ"אדסר נופ רָאפנעמאזוצ רעטיוווצ

 ."ראמ (8 ," גנוטלאּפש רעד נופ גנומוודאב נוא סעבוס יד; גגעװ "רעוואכ א וצ , זווירב

 . ?סָא םא גבירשעגנָא טָאה רע סָאוװ ,"טייהרעדנימ רעד ניא .לָאמאכָאנ, לקומרא סווָאט |

 -געוועג זוא סָאװ ,"אלָאמארק, גאגרָאטייההעדנימ םעד נופ 1 רעמונ גיא גקורדוצ

 םיז גבָאה מירוווװאכ-גנונוומ ענווו נוא וָאטראמ סָאװ גוא נווגוצסיורא .טקרעמעגנָא

 -"ער רעד גוא טרוטפָאָאק ייז טָאה ווָאנאכעלּפ רעדויא ,רעבאוָאנ גוא נזָאלסוורא םיירגעג
 גופ גבאגסווא ?עלאג עלמוא, עלא עקיזָאד וד נענויז רעטעּפש ."ארקסוא , גופ עוצקאד

 .-סווא עשוטמווועשנעמ עקיכערּפשטנא ר נוא גרָאװעג טקורדעגרעביא טווחרעדנימ רעד

 .-עד םָאס) רָאו 1004 ראונאי ביײהנָא לעוצופָא סוורא זיא רושָארב סיקצָארט :נבאג
 יבָנוו /וצ עגאלווב םלא ווָאמראמ טכעלטנפעראפ טָאה ווירב סנאד ,(רָאו 1008 רעּבאק;

 סיורא זיא סָאוו - "8" אדסר גוא '""דנאמשוצ-גנורעגאלאב גגעק פמאק רעד, רושָארב

 - "טווחרעדנומה .רעד נוא  לָאמאכָאנ, לקוטרא סװָאטראמ ,לארוועפ נוא עווענעשז נוא

 85 -.טונ גראפ ?רָאפנעמאזוצ רעודנוא, לקיטרא-טוול סלא טכאמעגרעביא רע טָאה

 יי יי ,"ארקסיא,

 .-עמול יד נבָאה םיא טומ סָאװ ,"מושוער-גנוּפעק רעשירעיּפסעבָאר , רעד 1
 ."ורָאפ רעד גיא טנכערעגסיוא גענווו סָאװ ,קרעװ יד גיא םייהרעדנימ רעה גופ נטאר

 - טגווא ,רעטסעפ א ראפ פמאק נווז נוא עונול סנונעל גכולגראפ ,גנוקרעמאב רעק

 .בופ .ףומאטקיד יד נעװעג ןיא ,גנוריפנָא רעשויומראפ רעטריזולארטנעצ ,רעכעלטייה

  זגָאמ, רעדָא וומראמ-"גראב, רעד נופ) וומראפ רעשיניבָאקאו רערעגָאוצוילָאװער רעד

 "עב רָארעמ מער טיירב טדנעװעגנָא טָאה סָאװ ,שָארעב גרעימסעבָאר- שומ ("גראונאט
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 1025 ּפ"אדסר רעד גופ גנוטלאּפש יד נוא רָאפנעמאזוצ רעטייווצ רעד

 ,(נטסידנָארישז וד וצ כיוא רעטנורעד) עיצָגילָאװער רעד נופ םינָאס יד וצ עיוגענ

 .(דנאּב גקיזָאד םעד וצ 89 גנוקרעמאב עו) .װ .א .א ענימָאיליג רעד פא ייז קידנּפעק

 רעשידנעלסווא רעד וצ עיוגענעב ק"צ נופ נעלטימטָאמ עכעלטנדהַארעסווא וד ?

 נופ רעיוטשרָאפ רעשידנעלסווא רעד סָאװ ,נירעד (1 :טקירדעגסווא כוז גבָאה עגיל

 (18) 3081 מעד עגול רעד נופ רָאפנעמאווצ נטצעל נפא טָאה קינגנעל .װ .פ ק"צ

 כעלצעזועגמוא ראפ רָאפנעמאזוצ גופ גנוצוו עקידרעטיוו יד טרעלקרעד רעבאיטקָא

 -וצ מיא קודנוָאלראפ ,רָאפנעמאזוצ מעד גוָאלעגרעדנאנאפ לעמרָאפ ,מוראווזא ,טָאה נוא

 -עד (2 ;עגיפ רעד נופ ?טייהרעמ , רעד גופ רעגנעהנָא ,רעדילגמומ עלא טימ נעמאז

 (רעבאיטקָא נ6-19) רעבאוָאנ נט-1 מעד ,נגרָאמ פא טָאה טאר-ויטראּפ רעד סָאװ ,גיר

 -בור א ראפ ק"צ נופ רעייטשרָאפ נשידנעלסיוא םענופ טאטמ גקיוָאד םעד טנעקרענא

 קידנריפנוורא ,עגיל וד נריזינאגרָאער וצ גאלשרָאפ נויז טקיטעטשאב טָאה נוא נקיט

 -נעלסווא םענופ טלאטשעג גוא ק"צ רעד סָאװ ,טעד נוא ,טצעלוצ (8 ;רעדולגמומ עיונ

 םינ רָאפנעמאזוצ:עגול נכָאנ שעדוובכ א נופ םוולראפ גוא טָאה רעווטשרָאפ נשיד

 -עגיל םענופ טפלעה עשיטסווועשנעמ וד סָאװ ,עיצארטסינומדא עיינ יד טנעקרענַא

 ענווז גוא ,קעװא זיא "טייהרעמ, וד !װ ,םעד כָאנ טליווװעגסווא טָאה רָאפנעמאזוצ

 -רעמ, רעד נופ רעגנעהנָא וד ,עגול רעד נופ רעדילגטימ נוא גטנעגא עשידנעלסווא

 -סָאמ עלא עקיוָאד וד .עוצאזינאגרָא ווטראפ סלא עגיל ור טריטָאקווב נבָאה ,"טייה

 רעשירעטלאפשעצ רענעפָא רעד נופ טאטלוזער ניא גפורעגסיורא געװעג עניוז געלטומ

 עייגענעב עגול רעד נופ רָאפנעמאזוצ גופ טפלעה רעשטטסיוועשנעמ רעד גופ גנוריפוא

 .ק"צ םוצ

 ,ֿכעד גגעוו .נעמוקעג טונ ,טסגווװאב 'וװ ,זיא "מעלָאש רעטוג, רעקיוָאד רעד 1
 רַעֵד נופ גנורעפיטראפ רעקידרעטייו רעד ראפ טאהעג טָאה סָאד נגלָאפ א ראפ סָאװ
 -וטרָאּפָא רעד נוא "םיוחרעמ; רעשנינעל רערענָאוצוילָאװער רעד נשוװצ גנוטלאּפש

 גבעגַעג רעטייוו ָאד טרעוװ סָאװ ,טעברא סנונעל ניא עז -- "טווהרעדנימ, רעשוטסיג

 גגעװ סָאװטעע 8 פ ,,קירוצ טירמ ייװצ ,סיורָאּפ טָארמ א, ,דנאב נקיזָאד מענוא

 .(8806-888 ז"ז) ?נשינערעקרעביא יוווצ .קיטקעלאיד

 רעד נופ טנעה יד נוא רעבירא זיא ?ארקסיא, עיצקאדער יוד יװ ,מםעד כָאנ
 גוא  גענונעל גגעק עצעה א ברופ נבווהעגנָא סעקיועשנעמ וד נבָאה ,טיוהרעדנומ

 נפא עקאטא עשיטאמעטסוס א נוא נעגנולמאזראפ עשידנעלסווא פא נוא גנומייצ רעד

 נפא ק"'צ גופ רעייטשרָאפ נשידנעלסווא גטוימ "עמָאכלומ, רעכעכנוולק א כרוד ק"צ

 עטקוטכעמלופאב ערעייז גקיש בכרוד ,נעגנווצאב עשיטקארּפ עטעלגעט-גָאט גופ גרָאב

 בולוצ סָאװ ,ק"צ םעד נגעק גטעטימָאק יד נוא ווז כרוד נריטוגא נוא דנאלסור נויק

 בוא נשטנעמ גלעטשוצ פא טרָאּפסנארמ םענעגווא נא טריזונאגרָא ווז נבָאה קעווצ םעד

 רעמונ 58 רעד נענישרעד זוא סע יוװ ,םעד כָאנ בוולג .ךנאלסור גווק רוטארעטיל

 עשידנעלסור יד וצ נבירשעג רעבאקעד (16710) נט-98 מעד גינעל טָאה "ארקסוא

 גווק עלופא ןוא טייהרעדנימ רעד דאצומ םעלָאש נווק גופ זא ,ק"צ גופ רעדילגמימ

 טיבמ עטשרע וד נופ כוולג ָא"צ נמומ כוו טצונאב טייהרעדנימ וד וא ,ָאמינ רעכייז

 -עגסיוראלָאמ גטשרע םוצ רע טָאה נווש טלמעד נוא ,ק"צ גגעק עמָאכלימ א ראפ נָא

 גגעו גאלשרָאפ ניוז ,טנעמַאמ םענופ עבאגפוא עקידנעגנירד א ווו ,ק''צ נראפ טקור

 רעד זא ,נויװעגנָא ויברעד טָאה נינעל .רָאפנעמאזוצ-וישראפ ערטסקע גא גפורפיונוצ

 68 : | נינעל
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 רענעי גגעק טמאק רעד זיא רָאפנעמאָנוצ גראפ גנווָאל-טכאלש רעקודנענערב .עמאָט

 -אמעטסוס נוא גפָא טָאה טייהרעדנומ יד עכלעוו ,ייטראּפ רעד ניא עוצאזונאגרָאזעד

 טעברא רעשיטקארּפ גופ רעדווס נוא גוא "ארקסיא, רעד כרוד גרופ גביוהעגנָא שיט

 ,םייקלענש אוא טימ רעצטנע גייק קידנעכוקאב טונ .רעטרע וד פא גוא רעטנעצ ביא

 רעקיבלעז רעד נוא קודנסוװ נוא ,עגאלכאז רעד טיול נעוװװעג קיטוונ זוא סָאד יװ

 םלייעג כיז גינעל טָאה ,רערילגטימ'ק"צ וד גופ גנומיטש עשירעכאמ-םעלַאש ֹור םווצ

 רעד גיא ווז גגווצרעבוא ,ווז פא צלא נופ רעירפ נקריווצפוא לָאמ א כָאנ גוא בָאנ

 גבלעוו ,רוא נופ העװסיוא םעד גופ נוא עגאל רעד נופ גנוצאשּפָא ניוז נופ טייקיטביר
 . 5 .רָאה טג ווְל רע

 רעבאיטקָא נמימנוא גרָאװעג נפאשעג ווא ק"צ נופ עיסימָאק;רופסווא וד 6
 נוא .רעדולגמימ-ק"צ 8 נופ לָאצ רעד נוא (עיצאטּמָאָאק רעטשרע רער בָאנ גבוגניא)

 -אסוג .וװ .פ נוא ניסארק .ב .ל ,יקסווָאנאשזישזרק .מ .ג ניירא נענייז דנאטשאב ריא

 .(רעדילגמימ ק"צ עטריטּפָאָאק לָאצ רעד נופ עשצעל ייװצ יד) ווָאר

 -גנעל .װ .פ וצ דנאלסיוא גייק לווירב א נוא טָאה (?סירָאב ,) ווָאקסָאנ .א .װ 4

 נופ קורדסווא נא קיש ביא  :נבירשעג (רעבאיָאנ נט 94) רעבאקעד 2677 מעד גקוָנ

 ."םעלָאש םענופ בייהנַא םעד ּבילוצ ךוורפ רעפיט

 ,"טעטימָאק-לארטנעצ םעד שטעפ (עשיגול) עשידנעלסיוא, גגעוו קירנהוור 15
 עלענָאוצאוינאגרָא יד גוא: האּכשנָא רעד יא טלמעד זיב זא ,גיוא נוא נונעל טָאה

 רָאפנעמאווצ ריא פא סָאװ ,עגיל עשודנעלסווא 'ד נעוװעג עיציזָאּפָא רעד גופ עואב

 גשכעשז ענימ ענוווא ריר עצנאג א טכאמעג טייהרעמ עשיטסיוועשנעמ וד טָאה

 טכער סָאד ק''צ נראפ נענעקרענא וצ וו טגָאזעגּפָא :ק"צ נופ םערדא גטיול ("שטעּפי)

 "םווא םענופ גאלשרָאפ מוצ לטוב רעלופ ;עגול רעד נופ טושאטס םעד גקיטעטשאב וצ

 מעיונ םענוא געגנורעדנע עקיטווג וד נגָארטוצנירא ק"צ גופ רעיוטשרָאפ נשידנעל

 -רָאפ םענופ גנורעדָאפ רעד נפראוווצרעטנוא כיז גָאזּפָא רעד ,עגיל רעד נופ טוטאטס

 נקווָאד מעד  כָאנ רָאפנעמאזוצ מענופ גנוציז יד נלעטשּפָא נגעו ק"צ נופ רעיוטש

 | .טנעדיצנוא

 א ראפ עקיסאּפ טינ ענעי נרידיווקיל טייטאב טָאה .עגול ירד נעמארּפָא , 5

 עיציזָאּפָא רעד גופ פמאק מענוא ץואב-ראּפשנָא נא נופ עילַאר עוצאוינאגרָא-ווטראּפ

 "עג ווא רנאטשאּב ריא גיא סָאװ ,םעד קנאדא טליּפשעג טָאה עגיל יד סָאװ ,ק"צ גגעק
 ענווא יװ ,טרָא רוא פא עגיל וד נלעטשקעווא נוא ,טייהרעמ עשיטסיװעשנעמ א געוו

 -ופ נסולשאב יד רעטנוא כיו נפראוו עכלעװ ,סעוצאוינאגרָאיוטראּפ עקיטרָא יד נופ

 .גטלאטשנא-ווטראּפ עלארטנעצ וד נופ נוא רָאפנעמאווצ םענ

 "דא תרעטנוא יד נגעוו נקורד וצ טינ גאלשהָאפ מעד נגעװ כיו טלדנאה סע 1
 םיול ,טָאה יקסווָאנאשזישזרק .מ נבלעװ ,עיציזָאפַא רעד טימ ק"צ מענופ געגנול

 -אשוישורק) נויו ראפ סעומש גכעלנעזהעפ א גוא טכאמעג םוא ,רעטרעוו סווָאטרא

 .דנאלסור גיוק נרָאפּפָא (סי קסו

 בעווקימ גװָאטראמ דאצימ עגארפנָא גא נופ לאפ ניא וא ,גאלשרָאפ סנונעפ 5

 םימ ק"צ םענופ נעגנולדנאהרעטנוא ענעמוקעגרָאפ וד גכעלטנפעראפ גגעװ עגארפ רעד

 מָאה ,נקינגנעל "נעמוטש יד נבעגרעביא , יקסווָאנאשוישורק לָאז ,עיציזָאּפָא רעד

 האב גלָאז ,ק"צ לייט רעשידנעלסור רעד טיא טומ נוא ,יקסװָאנאשוושזרק זא ,טוושאב



 17 ּפ 'אדסר רעד נופ גנוטלאּפש יד נוא - רָאפנעמאזוצ רעטייווצ רעד }

 רעפשנע גלעוציפָא בא נבעג וצ ק"צ נופ רעווטשרָאפ נשודנעלסיוא מעד נקיטכעמלופ
 .עגארפ רעקיוָאד רעד נגעוו "?ארקסיא , עוצקאדער רעד

 ענווז גוא געמענ טומרּפעג כיזו טָאה ק"צ רעד , זא ,גנוטּכיוהאב סווָאטראש 17

 וקָאד נוא נטקאפ 'ד נופ גנושלעפ נוא גנולפורקראפ א געוועג זוא ,"ַא"צ םעד טנעה

 ענווז נוא ק"צ מענופ עיציוָאּפ עכעלקריוװ וד טלירדעגסווא נבָאה עכלעוו ,נטנעמ

 | .עוציזָאּפָא רעד טיפ נעגנולדנאחרעטנוא

 "עג ווא סָאװ ,שינערעקרעביא רעד כָאנ שעדיוכ רעצנאג א קעוא זוא סע) 0

 וד נופ דנאמשאב ניא "'םעצווָאמראמ , וד נופ עיצאטּפָאָאק רעד כרוד גרָאװעג טכאמ

 .טאר ויטראּפ םעד גוא ָא"צ נופ עיצקאדער רעד ,:טלאטשנא"יווטראפ עלארטנעצ ווווצ

 -ראפ נוא טרעדנעעג ץגאל עשוייטראפ כעלרעניא וד כיו טָאה טויצ רעקיוָאד רעד ראט

 --עד וצ כיז טבערטשעג קידסענָאשקא טָאה טייחרעדנומ יד .גָאמ נדעו טימ טפראש

 "רעד נעמאזוצ נא ,ק"צ םעד כווא נפאכראפ--לוצ-טנורג רוא גכוורגרעד וצ גננָאלש

 עקידנרומראולא עצנאג יד .טנעה עריא נוא ,גנוריפנָא-ווטראפ עצנאג וד כיוא טימ

 :פורוצ עשיגרענע עמאס עלא ,ק"צ נופ לייֵטּפָא נשידנעלסיוא םענופ עיצאזולאנגוס

 עיגעלַאק רעשירנעלסור רעד דאצימ רעפטנע נא נָא נבילבעג גנאלנכָאוו גנענווז סנונעל

 עניוזאנ}מוקעגנָא טווצ ןצ טיוצ נופ גענווז דנאקסור נופ ,טרעקראפ ,רערַא ,ק"צ נוכ

 רעשיטסומיטּפָא ,רעקיטומטוג צנאג א נגעוו טגָאזעג סעדווא נבָאה עכלעוו ,סעידעי

 -ווז לווט נקודנריפנַא טאב ,סנטססיגייו ,רעדילגמומיק"צ עשידנעלסור וד אב גנומוטש

 יוומראפ וד נופ עיצאזונאגרָאזעד וד .יוטראפ רעד נוא עגאלכאזו רעד כעיוקימ ,נרע

 טָאה גנוטלאּפש יוד ,נסקַאװעג ןוא ,טריפעגכרוד טָאה טייהרעדנימ יד עכלעוו ,:עיור

 וצ רעקראטש כָאנ נענינעל נעגנוװצעג טָאה צלא סָאד .טפיטראפ נוא טקראטשעג ביז

 -נעכסור יד גגייצרעביא כיז נוטרּפ וצ טייקשירָאגעטאק רעמ כָאנ טימ ,נרימראולא

 .רָאפנעמאזוצ ערטסקע נא נפורפיונוצ טייקוטמיונ רעד נוא ק"צ נופ רעדילגטימ .עשיר

 -ע; ?עלָאש ,, נגעוװו שעדיוכ רעבאקעד גופ כעשעמ נוא טָאה ווָאקסָאנ .א .וד 1

 נ6794) רעבאקעד נט-7 םעד נקונגנעל .וו .פוצ ווירב טענוא ,סנטשרע .לָאמ וווװצ נבורש

 סָאװרָאנ זיא רעכלעוו טאגאשןוש רק 5 .ג גופ גנוליימימ רעד כָאנ (רעבאוָאנ

 טומ געגנולדנאהרעטנוא וד נופ גטאטלוזער יד נגעוו ,דנאלסווא נופ נעמוקעגקירוצ

 נטצעל מענוא ,סגטיוװצ .(דנאב גקיוָאד םוצ 104 גנוקרעמאב וד עו) עוציזַאּפָא רעד

 :געװ קנוורמוא נענווז רומ , :נבורשעג רע טָאה רעבאקעד (10*20) נט-98 םעד ווירב

 ."?נרעוו מעלָאש ענעביוהעגנָא סָאד טסעפ זוא וצ ;בווא אב עגאלכאז רעד

 -ומרָא רעד נופ גנולמאוראפ א פא שדוראּפ גוא רעבאסעד פָאס טָאה וװָאטראמ ןק

 -ףאפ-גנונוומ וד גנגעוו גארטרָאֿפ א טנעיולעג נטארקָאמעדלאוצַאס עשוסור עפורג רעז

 םוא נגעק טנענָאּפַא רעלעוציפָא סלא .רָאפנעמאווצ-וומראפ נמווװצ נפא גטייהנדיוש י

 נפא טייהרעמ רעד נופ טאגעלעד רעד נמטָארמעגסוורא זוא טיוהרעמ רעד דאצומ

 .((עעידעבעל) רהשיסוג .וא .ס רָאפנעטאזוצ נטייווצ
 -על רעכלעוו נגעוו ,רעבאקעד (נ660) נט-99 נופ ָא"צ םענופ עיצוילַאזער וד'י

 רעד נגעק ָא"צ נופ עוצקאדער רעד נופ גנומימשאב א נעוװעג זוא ,ָאד טנַאמרעד גונ

 נגעק (1 :קונגנעל נוא נונעל .ק"צ נופ רעדולגמומ עשודנעלסיוא וד נופ גנולדנאח

 -טנסוורא כוא נוב סָאװראפ, לקימרא נווז נוא גביורשעגנָא טָאה נינעל סָאװ ,מעד

 -ָאוצאזונאגרַא נעמיטנוא םענופ נשינעעשעג, יוד נגעוו "עוצקאדער רעד גופ גנטָארמ
 רעד טימ ק"צ םענופ נעגנולרנאחרעטנוא וד נגעװ .ה .ד ,"וומראפ רעד נופ נבעל גלענ םהי
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 2ָאד יד נרעוו טכעלטנפעראפ נלָאז סע ,נגָאלשרעד טוװרּפעג, כיז טָאה נוא ,עיצו זָאּפָא

 מער נגעק (9 ,נעגנולרנאהרעטנוא עקיזָאד יד וצ כעווש נענויז עכלעוו ,"גטנעמוק
 -מָא טגָאזעגּפָא ביו טָאה עיצקאדער יד סָאװ ,פורעד טקוקעג טינ ,טָאה קינגנעל סָאװ

 -ץדרָאראפ א נבעגעגּפָא "ארקסוא , רעמונ גקידנפוול םענוא לקיטרא סנינעל גקורדוצ
 .טעלב רעדנוזאב א יוװ יירעקורד-ווטראּפ רעד נוא מיא נקורדוצּפָא גנונ

 צוטַאנ עלעוצעפמס א נעוועג טקורדעגּפָא זיא 'ארקסוא, 98 רעמונ םענוא ו*

 גיב/ סָאװראפ, ווירּב סנינעל נופ גנוכעלטנפעראפ רעד בעווקומ ?עיצסאהער רעד נופ,

 -ָאד רעד נוא .ָאד סע כיו טדער ריא נגעוו ."עיצקאדער רעד נופ נטָארטעגסיורא כוא

 ,טרעזאכעגרעביא עיצקאדער יד טָאה ,נבֹורשעגנָא טָאה ּוָאמראמ סָאו ,ציטָאנ רעקוז

 םנינעל נכעלטנפעראפ נגעק טסץטָארּפ ריא ,מםרָאפ רעטכייװראֿפ א לסוב א ניא ,סעמע

 -וולק א נגעוו טעניוטעג נוא כָאמ נוא םיא טימ טריזימעלָאּפ טָאה ,לקיטראדווירב

 -מנפעראפ וצ טינ עיציזָאּפָא רעד נוא ק"צ נשוװצ כיוולגסווא מענעמוקע גרָאפ טשרַז ס

 | .נעגנולדנאהרעטנוא וד נכעל
 נט-98 םענופ ווירב סווָאקסָאנ נופ לעטש רעקידנגלָאפ פא נונעל טרעפטנע ָאד !*

 מונ טשינרַאג םנוק טינא ,כעלטעלב ראפנטסקעט עכעלטע וצ טקיש , :רעבאקעד (10)

 (.דע ר .נענינעל .ה .ד) נטלא עד .גראוומלא גנקורד נעיירעקורד יד נוא סיורא

 ."גנולעטשאב א טכאמעג (.ד ע ר .יקסווָאנאשזישזרק .ה .ד) נאל סָאד טָאה

 -וווש, טומ עונול סנינעל גוא נרעצויוש טימ נענונעל נבוולגראפ סָאד ןלפ

 גא בנעװעג ויא ,לקיטרא נייז ניא טכאמעג טָאה דָארלעסקא סָאװ ,"רוטאטקיד סרעצ

 -מנע גלענָאוצקאדער סװָאנאכעלּפ נוא כוולגראפ נימ אזא טקנוּפ נופ גנורעזאכרעבוא

 :ומ ,"ארקסיא, 98 רעמונ נוא נעװעג טקורדעגּפָא זוא סָאװ ,װירב סנונעל פא רעפ

 נעװעג זיא רעציוװש "?נָאט טינ נעמט פראד סָאװש :?קיטרא סווָאנאכעלּפ כעיוק

 ,ךנאבראפ-רעטעּברא נשישטיוד מענוומעגלא נטימ גנוריפנָא רעד ניא שעריוו סלאסאל

 קידנעמוקאב ,טווט סלאסאל כָאנ טלעטשעג ביז טָאה רע נכלעוו נופ ציּפש רעד ניא

 םימ א נעװעג ווא רעצייוש .נטכאמלופ עשירעטאטקיד רעדולגטימ-דנאבראפ יד אֹּכ

 טעדנירגאמ טָאה רעכלעװ ,גָאגאמטעד רעקיטילָאּפ נכעלרעגריבנוולק קיצווגמרע בא נופ

 מענופ פמאקנסאלק נפא טונ נוא נווומסו ואבטסבלעז נוָאסאלק נפא טינ קיטילָאּפ נויו

 -ער טקראמסיב טומ נכאמּפָא נוא סעוצאנוכאמ עכעלנעזרעפ פא רָאנ ,םאוראטעלָארּפ

 .גלארעביל עזאושזרוב יד נגעק גנורוג

 -עמ טאר-ווטראפ רעד זיא טוטאטס-וומראפ םענופ פארגאראפ נמ-9 נמוולפ 17

 ,סעיצאזונאגרָא:ווטראּפ גרעדָאפ סָאד ביוא ,רָאפנעמאזוצ א נפורוצפיונוצ נעוועג וועי כ

 קידנלעטש .רָאפנעמאזוצ נפא נעמיטש טפלעה א פא טכער סָאד נעמאזוצ נּבָאה עכלעוו

 טנעמָאמ םענעבעגעג םמענוא גונעל טָאה ,רָאפנעמאקוצ ערטסקע נא בגעוו עגארפ יד

 -ימש לטירד יוווצ רָאפנעמאווצ םעד נפורפיונוצ ראפ נבָאה טעוו רע זא ,טנכערעגסיוא

 סָאה לָאצ עקיזָאד יד .עיצאזינאגרָא-ווטראּפ רעצנאג רעד נופ (49--16--88) נעמ

 14 :סעיצאוונאטרַא עקידנגלָאפ נופ טלעטשעגפיונוצ נעגנונעכערסיוא ענייז טיול כיז

 ,"עויָאטאראס ,רעדָארָאגװַאנ-ינשזונ ,רעווקסָאמ ,רעגרוברעטעפ) סעוצאזינאגרָא עקיטרָא

 ,רעװעוילָאקיג ,רעסילפיט ,רעמוטאב ,רעּוקאמ ,רעװאלסַאנירעמאק ,רעסעדָא ,רעפוא

 -- ק"צ רעד ,נעמיטש 92 וצ--(דנאבראפ רעריביפ רעד נוא רעקידנּפָאצ רעד ,רעלומ

 ,טפָאהעג טלמעד בָאנ טָאה נינעל) נעמיטש 2--טאר ויטראפ םענוא נוא נעמוטש 2

 .(רָאפנעמאווצ א ראפ נווז טאר םעניא טעוװ ווָאנאכעלּפ זא



 1009 ּפ"ארסר רעד נופ גנוטלאּפש יד נוא רָאפנעמאזוצ רעטייווצ רעד

 טקורדעגּפָא זיא 1904 ראוונאו (נ01) 14 םעד "ארקסוא , 26 רעמונ םענוא 17

 ןיא סָאװ ,'(?ווטראפ א רעדָא לזוורק א) .ויר רעד פא, ?קיטרא סווָאמראמ .ל געוועג

 גכָאנ ,טנעמַאמ םענעבעגעג םענוא ןזא ,עכָאנאה יד גוייוורעד וצ נעוועג טעמדיוועג

 -אב רעקידרעורפ נויז ניא מוירקסיא פירגאב רעד ניוש טָאה ,רָאפנעמאזוצ נטייווצ

 ערענַאיצוילַאװער יד נענעכייצאב פא נענוד וצ טרעהעגפוא נווש ,טבעלעגּפָא גנוטייד

 :ופ קורדסיוא נא גרָאװעג ווא נוא עיטארקָאמעדלאיצַאס רעשיסור רעד נוא גנוטכור

 נענונעֿפ טגעװאב טָאה לקיטרא רעד .נעגנובערטש עשירעלזיורק ערענַאוצקאעד

 רעד נגעק טכעטָארּפ גלעיפוצנורּפ נשיגרענע נא טימ ייטראפ רעד ראפ נטערטוצסוורא

 נעלפורקראפ נבָארג םעד נגעק בוא סעקיוועשנעמ וד נופ קוטולָאּפ רעשורעּפאטראפ

 סָאװ ,םעד נגעק טארפיב ,נסולשאב"וומראפ ערָאלק נוא עטקעריד 'ד ייז כרוד

 א רעדָאילויורק א, לקיטרא נווז ניא נסולשאב עקיוָאד וד טלּפירקראפ ווָאטראמ
 : יי : : ' ,"?ויטראפ

 רעד נוא נכאמ ןוצ עיודעב טאהעג נינעל טָאה ענייו גנוטערטסיורא עקיזָאד יד

 טָאה ווירב גקיוָאד םעד ."רעהולגטומ-ווטראּפ וד וצ , ווורב םענעּפָא נא  גופ מרָאפ

 -מנפעראפ .טינ זיא רע רעבָא ,קורד םוצ טיירגעגוצ נצנאגנוא נוא נבורשעגנָא רע

 ילוגדנע םענופ גענוינעל נטלאהעגּפָא נבָאה שכלעוו ,סעביס וד נופ ענווא .גרָאװעג טכעל

 נט 10 מעד טָאה װָאנאכעלּפ סָאװ ,סָאד נעוװעג ווא ,טורש נקיוָאד םעד גנליפסווא נקיט

 טייקכעלגעמ יד .טאר-ווטראפ םענופ גנוצוז א נפורעגפיונוצ (ראוונאו נט-98) לארוועפ

 רעד טיַמ ָא"צ נופ עיצקאדער רעד טיס טכאלש רעלעיּפוצנורּפ א ראפ כוז נצונאב וצ

 :ענונעל ראפ טלמעד ענעסָאלשעגסווא טינ כָאנ ֹוד נוא טאר-ווטראּפ םענופ ענובורש

 -אכעלפ גסוורוצסוורא סעצווַאטראמ וד טומ לגנארעג םענעּפָא נא גוא טויקכעלגעמ

 נטערטסיורא נופ נגָאזוצּפָא כוז נענינעל טגעוואבש גבָאה ווו טומ דנוּב א נופ נווָאנ

 ."רעדילגמימ-ויטראפ יד וצ, ווירב נמימ עסערּפ רעד ניא
 גארטרָאפ סנינעל רעביא עיצוילָאזער ' ד טניימעג טרעװ ָאד17

 ?ןצ-וטראפ נמיוװצ טעד נגעװ טארעפערָאק ס װָאטראמ נו א

 -וצ מענופ גנוציז רעטרעפ רעד פא גגָארמעגנוורא נבָאה סע עכלעוו ,ר ָא פנ ע מ א ז

 נופ רָאפנעמאזוצ רעד עכלעוו נוא ערעדנא נוא 'יקצָאוט עגיל רעד נופ רָאפנעמאז

 -ולגטיט-עגיל וד נופ טויקנועװּפַא רעלופ רעד אב טאמיק נעמונעגנָא טָאה עגול רעד

 לייש סולש מענוא .רָאפנעמאזוצ ווטראפ םענופ טיוהרעמ רעד נופ רעגנעהנָא רעד

 עגול יד.., :סָאװ טא נרָאװעג טגָאזעג ועגא זיא עיצוילָאזער רעקיזָאד רעד נופ

 מאב טָאה רָאפנעמאזווצ רעד סָאװ ..םעד רעביא נרעיודאב נפימ ריא סווא טקירד

 וד טםימ גנודנובראפ-עשורעי יד טרירַאנגוא סרעטנעצ-יוטראפ עלעוציפָא יד גדנורג |

 גנומוודאב עוויטיזָאּפ יד םוראיוזא קידנכאוושּפָא ,סרעמנעצ עטעדליבעגסווא-שיטקאפ
 רענויז טסעברא טפפעה רעטשרע רעד סיוּב טכאמעג טָאה רע עכלעוו ,טירט ענעי נופ
 :טפעהאב וצ רעוט-ייטראּפ עלא נופ טייקימעט יד קידנקירעוושראפ קודנטוודאב גוא

 י ."םאוראטעלַארּפ נקידנפמעק םענופ נטנעמעלע עקוינווטסגוװאב יד
 ץכלעװ ,סעיצאזינאגרָא-וומראּפ עקיטרָא עלא נגעוװ ,סנטשרע ,כיז טדער ָאד 150

 -אזוצ נטמיוװצ נראפ טוטאטס א נופ טקעוָארּפ םעד טקיטעטשאב נוא טכארטאב גבָאה
 מצד נפורפיונוצ פא טעבראעגסווא טָאה ק"ָא רעד נכלעוו ,פ"אדסר רעד נופ רָאפנעמ
 ץלא, :ןווזא נעגנולקעג טָאה טוטאטס נקווָאד םענופ 18 פארגאראפ רעד ,רָאפנעמאזוצ
 יראפ נענויז ,כרוד טְריֵפ רֶע סָאװ ,נלאוו יד נוא רָאפנעמאזוצ מענופ נעגנומוטשאב
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 ,רעגויק .סעוצאזונאגרָא-ויטראּפ עלא ראפ שירעטאגולבָא :ענווז עכלעוו ,נסולשאב-ייט

 ויז נרעדנע רעדָא נפאשּפָא נוא ,נריטסעטָארּפ טינ ויז נעק ,װוטָאמ םוש ניוק רעטנוא

 -אראפ נקיזָאד םעד נעמענָא סָאד ."רָאפנעמאווצ-וטראפ רעקידנגלָאפ רעד רָאנ נָאק

  -ווטראּפ עלא דאצומ גנוקימעטשאב א נעוועג זיא טוטאטס-רָאפנעמאווצ םענופ םארג

 -נעמאווצ םענופ נסולשאב עלא רעטנוא נצנאגנוא בוז נפראוו ווז זא. ,סעיוצאזונאגרָא

 רָטכנעמאווצ םענופ רעדילגטימ יוד סָאװ ,סָאד כווא גינֲעל ָאד טנוומ ,סנטווווצ .רָאה

 מייקשירעטאגילבָא יד ,עפוג רָאפנעמאווצ נפא :גניוש ;טקיטעטשאב לָאמ גווא םונ נבָאה

 .רעדולגמימ-וומראּפ עלא ראפ נוא ייז ראפ רָאפנעמאזוצ םענופ נסולשאב וד נו;

 עקיגָאטיורד א נעמוקעגרָאפ זיא (ראװנאי 80--98) לארווַעפ 12--10 םעד 41
 -עגקעװא יור רעטשרע רעד ניא טָאה נינעל רעכלעוו פא ,טאר-וומראפ םענופ עיסעפס

 -קינייװניא נופ נדָאטעמ עראבזָאלרעד םונ ענעו נלווטרוראפ גגעװ עגארפ וד טלעטש

 עלארטנעצ יד נופ טָאקיוּב) טצונאב טָאה טייהרעדנימ יוד עכלעוו ,פמאק נשֶוויטראּפ

 ק"צ םעד נעמאצראפ ,נּבילקעגסווא טָאה רָאפנעמאזוצ רעד סָאװ ,נטלאטשנא-ויטהאַמ

 מענופ טעטירָאטװא םעדד נסיירעטנורא ,נעלטימ-טלעג נופ נלעוק יד וצ טירטוצ מעד

 א ,טייהרעדנימ רֲעָד נופ עיצאזינאגרָא ענעגווא נא ווטראּפ רעד ניא נפאשאב ,ק"יצ

 :עגנווצאב ראפ רוטנעגא רעדנוזאב א ,טרָאּפסנארט נרעדנוזאב א ,עסאק ערעדנוזאב

 גוא ווָאטראמ ,טאר םמעניא טייחרעדנימ רעד נופ רעייטשרָאפ וד .(נטעטימָאק יד טומ

 סגונעל גפהָאוװעגכרוד ,גנוקריוומימ רעקיטעט עמאס סוװָאנאכעלּפ אב ,נּבָאה ,דָארלעטקא

 רעד נגעוו ;אלשהָאפ סווָאנאכעלּפ נעמונעגנָא נוא עגארפ רעקיזָאד רעד נגעוו גאלשרָאפ

 -לעז רעד טימ .טייחרעדנומ רעד נופ רעייטשרָאפ ק"צ נוא נריטּפָאָאק וצ טויקיטוונ

 "עגּפָא טאר רעד טָאה (נווָאנאכעלּפ טימ דנוּב ניא ץיציזָאּפָא יד) טייחרעמ רעקיב

 ןוא םוראוווא .רָאפנעמאזוצ ערטסקע נא גפורפיונוצ נגָעוו גאלשרָאפ סנינעל גפרָאװ

 -ווא טומ נרָאװעג טמיטשאב עגאל יוד טאר-ויטראפ םענופ עיסעס-ראוונאו רעד פא

 בוואנָאטצוא נופ זוא ָא"צ םענופ עיצקאדער רעד צוכא :טייקרָאלק רעכעכנייווע גרעס

 ,מויהרעדנימ רעד נופ פמאק גלענָאוצקארפ נראפ גווצעג א גרָאװעג טאר-ווטראפ רעד

 גקורדרעטנוא פא צלא נופ רעירפ נעװעג טעדנעװעג זויא רעוװעג עקיזָאד סָאד נוא

 ,טייהרעדנימ רעדנופנסערעטניא 'ד נוא דנאטשאב נייז נשרעדנארעבוא פא ,ק"צ םעד

 עיצוזָאּפָא יד עכלעוו ,גנורופנָא-ווטראּפ רעד נוא טשינערעקרעביא יד נקידנעראפ פא

 "אב רעלופ טימ גבָאה נשינעעשעג יד .עוצקאדער יד נּפאכראפ נמימ נביוהעגנָא טָאה

 יפוונוצ פא סרוק מענעדיושטנא םענופ טיוקיטכיר יוד טקימטעטשאב טייקכעלרעּפמויש

 רעד טימ נונעל טָאה טייקיטיינ ניוז סָאװ ,רָאפנעמאזוצ-ויטראפ ערטסקע נא נפור

 ראפ מושָאדאכ נבלאהרעדנָא רעכעה נופ כעשעמ נוא סענָאשקא נוא דלודעג רעטסמעה

 ערעדנוזאב ראפ נוא נעמונעג נצנאגנוא ק"צ נראפ טרעלקעגפוא נוא טלעטשעג מעד

 ק"צ רעד נעוװ ,טנעמָאמ רעקידנדיושטנא רעד נעמוקעג זיא טציא .ענייז רעדילגמימ

 -נָא רעשיטילָאפ נויז גופ טייקטסעפ נוא טייקלופ עצנאג וד נזוווואּב טפראדאב טָאה

 | .ווטראּפ רעד טימ גנורופ

 ,טאר םענופ עוסעס וד טקידנעראפ כיו טָאה סע יװ ,מעד כָאנ גָאמ נרעדנא נא

 ?אמוטלוא נא ,טלורדעג ָאד טרעװ רעכלעװ ,ווירּב מעד גוא ,ק"צ נראפ גונעל טלעטש

 .ק"צ צנאג מענופ עיסימעד יד רערָא רָאפנעמאזוצ ר}קידפעקיימ א רעדָא :םוט

 "שינעייטשראפסימ עקירעיורט א, ?קיטרא סווָאנאכעלּפ נגעוו כיז טדער סע 2

 | | ,"ארקסוא , 87 רעמונ גיא
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 1021 ּפ"אדסו רעד נופ גנוכלאּפש יד נוא רָאפנעמאזוצ רעטייווצ רעד

 טקימכעמלופאב יצ :טיימאב טָאה .?נעמיטש ודנוא ריא םיג וצ, :עגארפ ור 13

 -ןצסיורא ק"צ נופ רעדילגמימ עשידנעלסיוא 9 וד ק"צ נופ עיגעלַאק עשודנעלסור וד

 ?פוונוצ נגעוו גנורעדָאפ וד ,נעמונעג גצנאגנוא ק"צ גופ נעמָאנ גיא ,טאה םעדו גלעטש

 גרעלקרעד ,נגָאזפָא ביז סעװ טאר רעד ביוא ,לאפ מענוא נוא ,רָאפנעמאזוצ א גפור

 -על עגארפנָא רעקיוָאד רעד פא טָאה ק"צ רעד .ק"צ גצנאג םענופ עוסומעד רעד גגעװ

 -רעזאכעגרעבוא גא פא ,טשרע םורא מישָאדאכ גבלאהרערנא ָא גוא .טרעפטנעעג טינ סנונ

 -וטשאב א נעינונעגנָא ק'צ רעד טָאה ,םעד גגַעוװ סקונגנעל נוא סנונעל עגארפנָא רעט

 לָאצ רעד נופ רענווא נגעק נעמיטש 9 גופ ורע א טימ) רעכלעװ טומ ,גנומ

 "עגּפָא טָאה רע (דנאלסור נוא נעועג דנזעװנָא טלמעד גנענייז סָאװ ,רעדילגטימיק'יצ

 : .רָאפנעמאווצ א נפורפיונוצ נגעוו גאלשרָאפ סנונעל גפרָאװ

 עו) (ראונאו 28781) לארוועפ 28-18 נופ מוטאמוטלוא-ווורב סגונעל פא 4

 -ווז רעבָא טייצ רעד ראפ .נגיווטשג ק"צ רעד טָאה (892--890 .ז רנאב' :קיוָאד םעגיא

 ?ןןעפ נטמימניא .רעדילגטימ ק"צ ערעדנוזאב גופוירב נעמוקעגנָא דנאלסווא נייק בענ

 טקנוּפ ,זיא רעכלעוו ,נענירעפלאה עו .ל גופ ווירב א נעמוקעגנָא ערעדנא נשיווצ ןוא לאר

 -רעדנימ רעד עיוגענעב טמיטשעג שירעלטנארעלָאט רעייז געוועג ,ווָאקסָאנ .א .װ יו

 גוא עניוז גנומיטש עקיוָאד יד טקירדעגסיוא רע טָאה ווירב גקיזָאד םעד גוא .טייה

 ןא ,קידנסיוו .רָאפנעמאווצ א גפורוצפיונוצ וודוא רעד וצ גנווצאב עוווטאגעג גיוו

 ימומ גווא גופ קוק רעכעלנעורעפ א גוא גנומוטש עכעלנעורעפ א רָאנ טונ ןוא סָאד

 ,רעדולגמומ-ק''צ עמאוקריװ עפורג רעצנאג א נופ גנוניומ .וד רָאנ ,ק"צ גופ דילג

 רעדוכגטומ וד וצ ווירב מעד טימ ווורב סנורעפלאה פא טרעפטנעעג בוולג נונעל טָאה

 .טקורדעג ָאד טרעוו סָאװ ,ק"צ נופ

 -ופעג טווצ רענעי נוא כוז טָאה טעּברא רעלעגָאוצאזונאגרָא-שו נכעט רעד פא ןא

 גרָאפעגמורא דעמָאט זיא רעכלעוו) ווָאקסַָאט .א .װ :ק"'צ גופ רעדולגטימ' ויר א נענ

 .5 ,("קונכעט  טרא רעדעי טימ נריפנָא גוא גריזונאגרָא גטומ גנאהנעמאזוצ גוא

 5 יו .פ ,(ואקוואק פא נעיגיא גקיזָאד םעד טימ טריפעגנָא טָאה רעכלעוו) נוסארק-

 .(צענערג רעקידוועריימ רעד נבעל גסעזעג זיא רעכלעוו) ווָאראס

 נופ וירב נפא נטעטימָאק עקיטרָא יד נופ סרעפמנֶע יד נגעװו בוו טדער סע 17

 רעבאקעד גיא נמעטימָאק וד גוא טקושעצ טָאה וו נכלעוו ,"ארקסוא, עיצקאדער רעד

 מעגופ עיצוילָאזער רעד נגעוו ,טעטימָאק רערעוװט מענופ ווורב םעד נגעװ :רָאו 098

 ,רעפוא גופ רעיוטשרָאפ וד נופ ווירב גסיורג מעד נגעוו נוא טעטימָאק רענאכארמסא

 .גמעמומָאק רעמרעפ גוא רעלארואדלטימ

 נוא נבירשעגנָא גונעל טָאה "קירוצ טירט ייווצ ,סיורָאפ טָאוט א/ רושָארב וד 7

 גבלעו םעד וומ גיא עוװענעשז גוא וז זוא נענושרעד ,רָאו 2021904 וומ---לאהוועפ
 גנוטלאּפש רעד ,ּפ'אדסר נופ רָאפנעמאווצ 11 םעד טעמדיװועג זוא רושָארב וד .רָא'

 רעירפ טרעוו רושָארב רעקיזָאד רעד נופ גנומיודאב יד ,ָאולא .מוא כבָאנ גוא םוא פא

 ?אב רעד כרוד ,גנוטלאּפש רעקיזָאד רעד גופ גנוטוודאב רעד כרוד טסוטשאב צלא גופ}
 ,ם"ארסר רעד ניא נטסינוטרָאּפָא יוד טימ נסוורנווא םא עונול רענעו נופ גנוטייד
 נעמונעג גבָאה ויטראפ יד גוא ניגעל עכלעוו ,לאנָאוצאנרעטנוא 11 נוא בווא יווא
 עשישמיוד יד וצ װורב, נויז נוא ,(נולאטס) "רָאו נמ-1004---1908 גוא רעפעגמואנ
 נונעל טדוו) (נרעטנימָאק נופ סערגנָאק 11 נכָאנ) רָאא 1 נוא "גטסוגומָאק
 -יד משנופ עלָאּפאמ רעד נופ סעביס עטססקיטכיוװ וד נופ - ענווא זא ,גָא
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 ור ניא דנאלשטייד נוא סיזירק נתענָאיצוילָאװער םעֶד) סווּכ טאוראטעלָארּפ נשושט

 וד אֹּב וויא יוטראּפ ערענָאיצוילָאװער:טכע גניוק, סָאװ ,סָאד זיא 1920--8 גרָאו

 טימ נקימעּפשראפ גבילוצ גטוועג טיג סיזירק נופ טייצ רעד וצ רעטעברא עשישמטייד |

 "טיוהנווא} נופ עוצידארט רענעטלָאשראפ רעד נופ קורד גנבולוצ ,גנוטלאּפשעצ רעד

 ?רעטקאראכ נוא (.ּפמָאק נוא סדיוואד ,סנוגעל ,סנאמערייש יד) רעטפווקראפ רעד טימ
 ךנאב) "לאטיּפאק מענופ נעיוקאל עדנאב (.ּפמָאקק נוא גנוררעפכיה יקסטואק) רעזָאל

 םעגופ נעגנוגנודאב-טנורג יוד נופ מענייא סלא ,טרעקראפ גוא .(486--485- .ז ,אאצ1

 גטקאהעג גונעל טָאה רָאו 201017 נוא דנאל נוא והנוא אב נכָאצינ סטאוראטעלָארפ

 עג נשיטילָאּפ גופ גנומערטש סלא ,טריטסיוקע םויװעשלָאב רעד, סָאװ ,סָאד דָארג

 קידנעמוקפוא ,סָאװ ,סָאד גוא ?נָא רָאי נ6-1008 נופ ,ייטראפ עשיטילָאּפ סלא נוא קנאד

 םויװעשלָאב רעד טָאה ,מויסקראמ נופ "עזאב"נודלעפ רעשיטערָאעט, רעד פא נאד

 רעד טיול סָאװ ,עטבושעג עשיטקארפ (1917--1908) עקוירָאונצפופ א טכאמעגברוד ,

 ."טלעוו רעד נוא גכוילג גווק כיו ןצ טינ יז טָאה גנוראפרעד נופ טיוקכוור

 טָאה םזיװעשלָאב רעד סָאװ ,,עטכושעג עשוטקארּפ עקירָאינצפופ, עקוזָאד יד

 אב טאוראטעלָארּפ נופ רוטאשק'ד רעכיירגיז רעד וצ טכארכעג טַאה ,טכאזמוש גברו

 טָאה ,נינעל טגָאז ,רוטאטקיד רעקיזָאד רעד נופ גנוראפרעד וד נוא .דנאל ניא זדנוא

 עטסגנערטש וד בוא עיצאוילארטנעצ ץטוילָאסּבא וד זא-. ?נוווואב כעליושנַא/

 העבוא גוו גהאפ נעגנודאב-טנורג יד נופ רעניוא זיא טאוראטעלָארּפ םענופ גילּפיצסוד

 גופ דָאורעּפ נצ נא ג גראפ מזיװעשלָאב נופ עטכושעג יד ויולב, ."עיואושוהוב רעד

 סָאװראפ ,נרעלקרעד קידגקירירפאב בנָאקק-,נינעל רעשייוו וצ טיג--,צנעטסיזקע ניוז

 םעגנוגנוראב ערעוש עמאס וד אֹּב נטלאהוצנווא נוא גטעבראוצסווא נזווואב רע טָאה

 יד,) .?טאוראטעלָארּפ םענופ גיז נבילוצ קיטוינ זיא סָאװ ,נילּפיצסיד ענרעזייא נא

 ניוז ,2227 דנאב ,"קרעוו  ,"מזינומָאק םענוא "טיוקנול , גופ טייקנארק רעדניק

 רָאפ:עמאזוצ 11 גפא פ"אדסר דעד נופ גנוטלאמש רעד :ופ עטכישעג יד .(1454

 / .עטכושעג רענוומעגלא רעדזטָא ניא נּפאטע עטשרע יד גופ רענווא זיא םיא בָאנ נוא

 כקווָאד םעד פא רָארג .צנעטסיזקע גייו נופ דָאורעּפ נצנאג גראפ מויוװעשלָאּב םענופ

 רעד פא נעמוקעגפוא זיא סָאװ ,מזיוועשלָאב רעד כיז טָאה עטכישעג נייז נופ טאטע

 םימ רעינ; א סלא טמערופעגסיוא ,םויסקראמ נו עזאב -גזדלעפ רעשיטערָאעט

 גוא עיצאזולארטנעצ | רעטוולָאסבא;ה נופ רָאסעי בנפא טיובעג זיא סָאװ ,"ווטראפ

 -עג טָאה סָאװ ,טפארקטלעוו אזא בָאנרעד נרעו וצ יידעק ,"גולּפיצסיד רעטסגנערטש

 םוצ טרופ סָאװ נוא דנאק גוא זדנוא אב טאיואטעלָארּפ טענופ גיז מוצ טכאהב

 ,סוורָאפ טָארט א רושָארב יד :טאוראטעלָארּפ נלאנָאוצאנרעטנוא נצנאג מעד גוז נבלעז

 נוא ּפאטע מעד'טָא נופ זולאנא נטפאהרעטסיוס א ודנוא טוג "קורוצ טירָט ייווצ

 ווטראפ "ּפימ מעיונ; ַא ראפ פמאק םעד נופ ,םויוװעשלָאב םענופ גנולקיווטנא רעד

 גו/ ,וז טעדנורגאב נוולא טימרעד נוא ,ּפאטע גקיוָאד נפא מזינוטרָאּפָא םעד נגעק

 :ופ ,זדנוא טוג נוא םזונוטרָאּפָא גמומ גסוורנווא פא עינול עשגונ געל ר ,טיוו ניוא

 .פמאק גקיוָאד םעד גופ קיטקאט עשנינעל וד ,טווז רעטייוװצ רעד

 ,:טסונ|טרָאפָא יד רָאנ טינ'סרעסעמ פא בנעבונעגפוא נבָאה רושָארב עקיזָאד יד

 ,סעקווועשנעמ יד .ה .דר ,טעדנעוװעג נעוועג צלא גופ רעירפ זיא יז רעכלעוו נגעק

 ,טייקוטעט עלענָאיצקארפ עשירעטאזינאגרָאזעד א טרו 'פעג טיוצ רענעי וצ נבָאה סָאװ

 :ונעל נגעק עצעה רעקירסעלו בער רעטרעהעגמוא נא םוימ גרָאװעג טיילגאב זיא סָאװ



 1023 ּפ"ארסר רעד נופ גנוטלאּפש יד נוא רָאפנעמאזוצ רעטייווצ רעד

 .עקיזַאד יוד .(רושַארב רעד נוא טרעדלושעג זוא צלא סָאד) סעקיוװעשלָאב וד נוא גענ

 .טנעצ יד ,ועריימ נוא נטסונוטרַאּפָא וד כווא סרעסעמ פא נעמונעגפוא נבָאה רושָארב

 -רעטנוא 11 םענופ נוא עיטארקָאמעדלאיצַָאס רעשישטייד רעד נופ גנזוורק עשיטסיר

 ?םינומָאק רעקידנעמוקפוא רעד נגעק עינאפמאק רעקיזָאד רעד נוא נוא .לאנָאוצאנ

 נופ עקנול יד נעמונעג לוישנָא כווא נבָאה נונעל רערופ ריא נוא 'ייטראּפ רעשיט

 טגָאז -- ,טשומעגנוורא כווא כוז נבָאה'ס; .עיטארקָאמעדלאוצַאס רעשישטייד רעד

 עזָאר נוא סּוװראּפ ,דנאלשטייד ניא .ד .ס עקנול יד --- ,נולאטס 'ב רעד םעד נגעװ

 ?סיורא כיז טוייו סָאװ נוא .עקנול יד נופ סרעדיל עקיטלמעד יוד ,גרובמעסקויל

 -עשלָאב יד נעמ טָאה ייברעד .סעקיװעשלַאב וד נגעק טגָאזעגסיורא כוז נּבָאה עדויב

 עשיטסוקנאפב גוא נוא מזילארטנעצ-ארטלוא נוא גנוקידלושאב א גפרָאװעג סעקיוו

 ?רעטנוא גטעמיּפע עקידלסעבעלאב נוא עלאנאב עקיוָאד 'ד נבָאה ּפָאסעל .נצנעדנעט

 ."טלעוו רעצנאג רעד רעביא נגָארטעצ ווז נכבָאה נוא סעקיוועשנעמ וד כווא  טּפאכעג

 ןז טעניא עקניפ יד נופ נוא נטסירטנעצ ,סעקיוועשנעמ וד נופ גלאפנָא-מנורג יד

 םענופ נמוצנורפ עלענַאוצאזנאגרָא יד נגעק טליצעג נעוועג נענווז לאנָאוצאנרעטניא

 רענעי נופ דָאסעו גפא ויטראפ "'םומ םעיונ, א נפאש נגעק דָארג .ח .ד ,מזיוװעשלָאב

 -עפ טוול זוא סָאװ ,"נולפוצסוד רעטסגנערטש נוא עוצאזולארטנעצ רעטוולָאטבא ,

 ףנאב) "עוזאושזרוב רעד רעביא גיז נראפ נעגנודאכישנורג וד נופ רענווא , ,נענונ

 :שוװצ .גנושרעהטסבלעז רעשיראצ רעד רעבוא ביוא -- נאד נוא ,((174 . ,אאצ
 ,סעקיוװעשלָאב יד פא גוא נענינעל םא נלאפעגנָא נענייז סָאװ ,נטסינוטרָאּפָא עלא יד

 -אב נקידסעליכער סרעדנוזאּב א נוא טייקיוָאלּפיצנירּפ רעדנוזאב א טימ כוז טָאה

 רענווא נאד) יקצַארמ טנכווצעגסווא נענינעל פא נלאפנָא ענווװ נופ רעטקאר

 -נעצ גלענַאוצקארפ רעווז נופ דולגמומ .ַא ,כויוועשנעמ בנופ סרעדיל יד נופ

 2ָאפ .ערעודנואפ רושָארב רעד טימ נטָארטעגכוורא נאד וזיא רעכלעװ ,(רעט

 יוא רושָארב רעק'זָאד רעד ניא יקצָארט טָאה ,כעלטנגיוא ."נבאגפוא עשיטייל

 סָאוו דָארלעסקא .ב .פ רערעל נוװז םינאפיוא ענעריושראפ פא טרעזאכעגרעב

 -ףָאב יוד נגעק נוא נענינעל נגעק גטָארטעגכוורא םעד בָאנ נוא םעד זיב זוא

 נענייז סָאװ ,נעלקיטרא טימ "ארקסיא, רעשיטסווועשנעמ ,רעוונ רעד ניא סעקיוועש

 -לעסקא אב דָארג .םזינוטרַאּפָא נשיטַײרָאעט נוא גלענָאוצאזונאגרָא טומ נעגנורדעגכרוד

 טרָאּפעגּפוונוצ צלא נופ רעטעליוב טיוצ רענעי טוא כיז טָאה נוקצָארט אֹּב נוא נדָאר

 -ולָאמ נופ נגארפ יד ניא מזינוטרַאּפָא נטימ מזינוטרָאּפָא רעלענָאוצאזונאגרָא רעד

 זא ,נָא םעד פא טוווװ גינעל יוװ ,קידנזיווסיורא ,קיטקאט נוא עיגעטארטס ,קיט

 -סומרָאפער א נפאשאב דנאלסור ניא טרעװ סזיוועשנעמ מעד נופ טלאטשעג רעד נוא

 .סיורא עץענייז נוא טָאה םמזינוטרָאּפָא נלענָאוצאזונאגהָא נקובלעז מעד .ווטראּפ עשו

 םָאה רעכלעוו ,יקסטואק נזיװעגסוורא סעקיוועשלָאב וד נוא נענינעל נגעק נעגנוטערט

 טנקיולעגּפָא טָאה ,ס};קיוועשנעמ יד נופ נעגנויושנָא עלענָאוצאזונאגרָא וד טציטשעג

 -נעמ וד יװ יוזא ,טָאה נוא ,ייטראפ רעד נוא ?עיצאזולארטנעצ עטוילָאסבא , יד

 רעד נוא גנוטלאפש רעד ראפ דלוש עצנאג יד נענונעל פא נפרָאװעגפורא ,סעקווועש

 -עג כווא זוא מזונוטרָאּפָא נלענַאוצאזונאגהַא נופ סעיציזָאּפ עבלעז יד םא .ם"אדסר

 -ערָאעט טענוא נטָארטעגסיורא קוטווצכיולג זיא עכלעוו ,גחובמעסקויל עוָאר נענאטש

 . .טוג 09 גוא נוא "םיוצ עיינע עיטארקאמעדלאיצַאס רעשושטיוד רעד נופ נאגרָא גשוט

 ףלענָאוצאזינאגרָא יד, לקיטרא ןסוורגאטימ .ארקסיא, רעשיטסיוועשנעמ רעד  גופ
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 ליקיטרא נקיזָאד םעד ניא ."עיטארקָאמעדלאיצַאס רעשידנעלסור רעד נופ / נגארפ |

 -ארטנעצ גנורעושראפ נוא סעקיוועשלַאב וד -נוא .נענינעל טקודלושאב יז טָאה

 2גאלבע נופ נגפוצנורפ עלענַאוצאזינאגרָא יד "נגָארטרעבירא נשינאכעמ, ניא ,םויל

 וו י'וזא טקנוּפ .לג .ד .א .ו .א .א עיטאהקָאמעדלאוצָאס רעשיסור רעד נוא "מזיק

 ---קוטקאט , סנינעל נגעק "סעצָארּפ א--קיטקאט א, טקידוירּפעג נבָאה נטסומַאנָאקע יד

 -- עהצאזונאגרָא נא, טקורעגסוורא גרובמעסקויל עזָאר כיוא טָאה ווזא ;?נאלּפ א

 םָאוצאזינאגרָא זוא טינ נכלעווא נופ טייקידנעוושוונ יד קידנענעקוילּפָא ,!סעצַארּפ א

 .ויִטראַּפ עשיראטעלָארּפ יד טיובעג ניוז פראד םיא טוול סָאוװ ,נאלּפ נלענ
 נטימ לקיטרא נא ,נגרובימעסקו יל עוָאר רעפטנע סלא ,נּבורשעגנָא נאד טָאה נינעלי

 .ב,"קרעװפ) "קירוצ טירט ויווצ ,סיורָאפ טָארט א רושָארב נייז יוװ ,נעמָאנ נבֿפעז
 .-לאוַצָאס רעשישטייד רעד נוא סע נכעלטנפעראפ וצ יידעק ,(97--88 נטיוז ,אאא
 עשוויּפָארייא:וערוומ וד ראפ נטכיולאב .נוולא טימרעד נוא ,עסערּפ רעשי טארקָאמעד

 - "ץריװ םעד נוא ּפ"אדסר רעד נוא גנוטלאפש רעדטימ עגאפכאז ץכעלקריוו יד רעטעברא

 'א יו ,"טייהרעדנוממ רעד גגעק "טיוהרעמ, רעד נופ פמאק םענופ רעטקאראב נבעל

 -ערלאיצָאס רעשישטייד רעד.נופ נזיורק עקידנריפנָא יד רעבָא .בווגוטרָאּפָא נגעק' פמאק

 ?רא נקֹיוָאד םעד נקורדּפָא טזָאלעג טינ נבָאה ,ניקסטואק נופ טלאטשעג ניא ,עיטארקָאמ

 גופ נעגנוטערטסיורא יד עסערּפ רעייז ניא קידנזָאלרעד טינ ,רעמ כָאנ .סנינעל קיט

 יד עסערּפ רעייז ניא קידנציטשרעטנוא ,טרעקראפ רָאֿנ ,סעקיוװעשלָאב יד נוא נענונעל

 םרוד טווּורּפעג גזיירק עקידנריפנָא ידנטָא נאד כוז נֹבָאה ,סעיציזָאּפ עשיטסיוועשנעמ

 ?:וא וידעק ,סעקיוװעשנעמ וד צוש רעייז רעטנוא לעמרָאפ נעמענ טכירעגפמורעריוב א

 :זוולפוא שיטקאפ ם"אדסר רעד נוא "טייהניוא, יד נלעטשפוא נופ זמרָאֿפ רעד רע

 וורב סלעבעב טאהעג טָאה ליצ נבלעז מעד .םחיװעשנעמ םעד נוא םזיוװעשלָאב םעד

 לוא טכורעג נומ אזא רַאפ טגוול רע וװ ,נענינעל וצ רָאי 25:1008 לארוועפ נוא

 :'ֿמָאק וד נופ ָארויּב יד נוא נינעל .עיטארקָאמערלאיצַאס ר;שישמייד רעד נופ געמַאנ

 קעװצ נטימ טעדליבעגסיוא נאד ניוש ביז טָאה סָאװ ,"טייהרעמ, רעד נופ נמ;מ

 עו) גאלשרָאפ נקיזָאה םעד גפרָאװועגּכָא נבָאה ,יָאפנעמאזוצ 111 םעד נפורוצפיונוצ

 ,"קרעוו, סנינעל נוא רָאי נט-1908 לארוועפ נט-7 מענופ נלעּבעב וצ װירב סנינעל

 וצ טיוקכעלטעב וד טינ נכָאה ויז זא ,פורעד כיז קידנציטש ,(08 טיוז ,ט1ז דנאב

 ,טירש עקיטכיװ עיונ זיא טינ'ס עכלעוו ראפ טייקכעלטרַאװטנאראפ יד, כיז פא נעמענ

 :עמאזוצ ."רָאפנעמאזוצ-ווטראּפ מענופ סולשאב א נָא ,ווטראפ עצנאג יד גדנובראפ סָאװ

 -םייד רעד נופ (גנוטלאווראפ) "דנאטשרָאפ= םעד טקישעגקעווא גינעל טָאה טימרעד

 :וװש וד גוּפ רעריפ םעד רעפשנע םעד נופ ץימָאק א עיטאהקָאמעדלאוצַאס רעשיוש

 גופ נעמָאנ נוא נבורשעגנָא טָאה רע סָאוװ ,כיליירג נטארקָאמעדלאוצַאס עשוראצ

 ,פלייצרעד רע :כלעוו ניא ,"דָאירעפוו, גנוטויצ רעשיטסיוועשלָאב רעד גופ עיצקאדשר

 :רעטעברא רעשיטארקָאמעדלאיצַאס רעד ניא גנוטלאפש וד זיא סָאוװראפ נוא יוזאווו ,

 רעקיזָאד רעד ."טקאפ רענעעשעג א גָאט נקוטניוה אב גרָאװעג דנאלסור נופ ייטראּפ

 טָאװ ,(98--91 נטיוז ,011 דנאב ,"קרעװפ יד נוא כווא מיא עז) גבוליירג רעפטמנע

 טָאה רע זא ,טליימעגטימ דָארג ?דָאי רעּפוו , עיצקאדער רעד גוא װירב נויז ניא טָאה

 יד נזייל וצ עיטארקַאנעדלַאיצָאס רעשישטייד רעד נופ "דנאטשרַאּכ, טעד טגוולעגרַאפ

 הוא ,"נפיוא נלאנָאוצאנרעטנוא נא פא, פ"ארסר רעד נוא גנוטלאּפש רעד נגעוו עגארפ

 ?ימ רעטעברא עשֶוייּפָאדייא ווְשְריוֵמ יד נכאמוצטנאקאפ סנינעפ ווורַּפ רעיונ א געװעג



 1035 פ"אדסר רעד נופ גנוטלאּפש יד נוא רָאפנעמאזוצ רעטייווצ רעד

 טמאק םענופ רעטקאראכ נכעלקריוו נטימ נוא גנוטלאּפש רעד נופ סעביס עכעלקריוו וד

 -רעפשנע רעקיזָאד רעד סָאװ ,טעד צוכ .סעקיװעשנעמ יד נגעק סעקיוװעשלָאב יוד נופ

 רעשישטייד רעד נופ "דנאטשרָאפ, בעד נוא גכולוורג גרָאװַעג טקישעגּפָא זוא ווורב

 ,עווענעשז -נוא שוסור נוא נרָאװעג גבעגעגסיורא נאה רע זיא ,עוטארקָאמערלאוצַאס

 בוז .דָאורעּפוװ, גופ געמַאנ גוא גונעל טָאה ווירב סעד וצ טרָאװרָאפ נווז גוא גוא

 עטיב א טיִמ .רָאירעּפװ , גנוטייצ רעד נופ טנוורפ עשידנעלסווא עלאה וצ טעדנעוועג

 נוא גבעל ייז וװ ,דנאפ םעבעי נופ באהפש רעד פא וירב נקיזָאד עד נצעזוצרעבוא

 ":טארקָאמעדלאיצַאס עשודנעלסווא לָאצ ערעסערג כעלגעמ, א םוא טםומ נבאמטנאקאג

 רענעו זא ,וצרעד טבערטשעג נינעל סָאה ווזא .(01 םיו ,ע11 דנאב ,"קרעװ;}

 נוא טריפעג נאד טָאה סע נכלעוו ,מזינוטרַאּפָא נמומ נסוורנווא פא םרוק רענעי' ,פמאק

 רעכלעוו גוא ויטראפ עשיטסיוװװעשלָאב ערענָאיצוילָאװער ענעמוקעגפוא וד דנאלסור

 לָאז ,גנוטוודאב עשירָאטסוה עלאנָאוצאנרעטניא עלאסָאלָאק א געמוקאב בעלקהווו טָאה

 : ,סנגווא ניומעגלא נא גנרעוו

 "צרָאוו יד טקעלּפטנא סָאװ ,"קורוצ טורט ווווצ ,סוורָאפ טָארט א, רושָארב רעד גופ

 נרעו ,ם"אדסר רעד ניֵא מזונוטרָאסָא נטומ סוורנווא םעד גוא פמאק מעד טָא נופ נעל

 נטנעמַאמ טפווה וד גריראב סָאוו ,גלווש-טנורג ענעו נבעגעג דנאב גקויוָאד םעד גיא

 .מוא בָאנ ךלאב נוא רָאפנעמאזוצ 11 גפא גנוטלאפש רעד גופ עטכושעג רעד גופ

 עז עוצווָאּפ ריא גנעוו נוא ?ארקסוא, רעשוטכירהעשנעמ רעיונ רעד גגעוו 18

 גקוזָאד םעד נוא ""ארקסוא, רעוונ רעד גופ ץיצווָאּפ רעד נגעוװו, ציטָאנ סנונעז
 טָארט א, רוׁשָארּב .ענעבעגעג יד ן154 גנוקרעכאב יד גוא ,809--800 ז"ו דטאב
 "אנא מער םעמריוועג לייט נקודנטיודאב ךיא נוא זוא "קירוצ טירש ווװצ ,סיורָאפ

 | .עוציוַאּפ רעקיוָאד רעד נופ ןיל
 1000 טראמ ניא גרָאװעג נפורעגפוונוצ זיא צנערעפנָאק רעקָאטסולאוב וד 5

 ילאיצָאס עשיסור וד נופ דנאבראפ נשידנעלסווא מענופ וויטאיציניא רעד טול רָאוו
 "ופ נוא גטסימָאנָאקע יוד נופ טנעה וד נוא נענופעג בוז טָאה רעכלעוו ,גטארקָאמעד
 נטסימָאנָאקע וד נבָאה טשרעוצ .נטסימָאנָאקע וד טצוטשעג טָאה רעכלעוו ,"דגוב, םענ
 עשידנעלסור יד נופ רָאפנע טאוו צ א קָאטסולאוב נוא נפורוצפוונוצ טניימעג
 רעד נוא עגאל רעיוז נקיטסעפראפ ןצ גפווא אזא פא קודנענעכער ,סעוצאזונאגרָא
 "ענג רעבָא ."ארקסוא, רעד נופ גנוקריוו עקידנסקאוו וד גרוזולאראּפפ גוא פ"אדסר
 רעוומשרָאֿפ םענופ נוימשאב סָאד נוא נמאגעלעד לָאצ עניילק וד טכא נוא קודנעמ
 -אווצ טינ כוז נפורעגנָא עטלמאזראפ וד נבָאה ,(.נאר .וא .ם) ''ארקסיא, רעד גנונ
 רעייטשהָאפ יד נעוועגייב נעניוז צנערעפנָאק רעד) פא .צנערעפנָאק זווקב רָאנ ,רָאּפנעמ
 -געלסיוא םמענופ ,נטארקָאמעדלאיצַאס עשיסור וד גופ דנאבראפ נשודנעלסיוא מענוּפ
 רעגחוברעטעפ םמענופ ,"דנוב, גופ ק"צ גנשיסור מענופ ,"דנוּב, נופ טעטימָאק נשיר

 נפ נוא ?ושטַאבאר ינשזוי  נופ ,טעטימָאק רעװװאלסָאנורעטאק נופ נוא טעטימָאק
 עיצאמאלקַארּפ-מ א טקיטעטשאב טָאה צנערעפנָאק יד ."ארקסוא  גופ עוצקאדער רעד
 נוא נלאפעצ ביז רע ויא רעטעּפש) טעטימָאק-רווונאגהָא גא נבילקעגסווא טָאה גוא
 1008 ראוװנאו ניא צנערעפנַאק רעווָאקסּפ רעד פא נרָאװעג טלעטשעגפוא רעטוווװ זוא
 צנערעפנָאק רעד פא גטָארטעגסוורא ווא ,נאד ,/ארקסוא , רעד נופ טאגעלעד רעד .(.ו
 זורעד געמוקאב טָאה רע עכלעוו ,עיצקאדער רעד גופ נויטקעריד וד טומ םעקסעהעג
 ינעּבונעל גופ ריק
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 .וָאנאכעלפ געוועג זוא פ"אדסר רעד נופ רָאפנעמאווצ 11 נפא רעציורָאּפ 0

 מעד נפורפיונוצ ראפ ק"ָא םענופ טכוראב מעד געלדנאהאב נכָאנ ,עדער-סולש גווו נוא

 -אווצ םענופ נמעברארָאפ עלא ,ָאזלא , :נדלָאמעג ווָאנאכעלּפ טָאה ,רָאפנעמאזוצ 1

 -אב עגייז ,טרווטיטסנָאק קיטלוגדנע זיא רָאפנעמאזווצ רעד .טקידנעעג נעניוו רָאּכנעמ

 םָא נפאש נוא ויטראפ רעצנאג רעד ראפ שירעטאגולבָא טגניראבמוא נענייז גסולש

 גלָאקָאטָארּפו "רעסווס ויז געניז עכלעוו ,רָאפנעכאזצ 1 מענופ נסולשאב ץלא

 טנגעגאב ויא סָאוװ ,גנודלעט עקיזָאד יד .(80-40) ז"ז ,רָאפנעמאזוצ 11 מענופ
 -עג טינ גגעווטסעדנופ טָאה ,רָאפנעמאזוצ נצנאג מענופ גטנעמסידָאלּפא טיֿמ .גרָאװעג

 -אב יד גגעק פמאק א נביוהוצנָא ,נווָאטראמ טימ שָארעב ,סעקיוועשנעמ יד טרעטש

 םענופ טיוהרעמ וד זא ,נרָאװעג רָאלק ווא סע רָאנ יוװ ,רָאפנעמאזוצ םענופ נסולש

 -עגנָא וומראפ רעד נופ נענאגרָא עלארטנעצ וד נפאשאּב םעד אב טָאה רָאפנעמאזוצ

 םעד טרעטשעג טינ בווא טָאה סָאד נוא ,נגאלשרָאפ-ריוינאגרָא סנונעל נָא כיו נסָאלש

 -ינאגרָאזעד עשיטסיװעשנעמ יד גנופ דאצ נפא ביז נפראוווצרעבירא עפוג רעציזרָאפ

 . .נטסינוטרָאּפָא גוא גרָאטאז

 מעד וצ גנונעדרָא-גָאמ רעד פא, :לקיטרא סווָאטראמ נסיוא ָאד זוא נונעל 1

 נפ 86 .נ םענוא ("?ווטראּפ רעדָא לזיורקמ) "ארקסיא4 רעד נופ ויליבוי גקירָאי4

 -ַאד םער נגעווו 1904 ראוונאו (1) 2165-14 מענופ ?ארקסוא, רעשיטסיוועשנעמ - רער

 י .(רטאב גקיוָאד םעד וצ 178 .םאב יד .ו לקיטרא גקיז

 :ףיוו רעד רעטנוא נענופעג כיז טָאה רעכלעװ ,טעטימָאק רעשזענָארָאװ רעד 7

 .גנאל כָאנ עיצוזָאּפ עשורקסיא-וטנא פראש א נעמונראפ טָאה ,נטסימָאנָאקע יד .נופ גנוק

 רעד גרָאװ}ג נפאשאב זיא סע ּווװ ,םעד כָאנ .ווטראפ רעד נופ רָאפנעמאזווצ 11 נראפ

 -ניוא רעד ,טעטימָאק רעשזענָארָאװ רעד זיא ,רָאפנעמאזווצ םעד נפורנעמאזוצ נראפ ק"ָא

 / גגעק גנלאפנָא עפראש טימ גטָארטעגסיורא ,סעיצאזונאגרָא עקיטרָא עלא נשיווצ רעקיג

 -רעדיװ םענעסָאלשטנא נא נּבעגעג טָאה "ארקסיא, ֹוד .ק"ָא םעד נוא "ארקסו א, רעד

 ןוא  רָאפנעמאווצ מעד פא .(86 .נ םעניא) נטסימָאנָאקע רעשזענָארָאוװ יד דנאמש

 -לאהעגסיוא נווק טונ סלא ,גרָאװעג גנדאלעגנווא םינ טעטומָאק רעשזענַארָאו רעד

 גופ גבאגפוא וד וצ כעלמנייפ שערייפעב נעוועג ויא עכלעװ ,עוצאזונאגרָא ענעטמ

 -אכ רעד וצ מוא כיז טרעק נינעל .ווטראפ רעד) נופ רָאפנעמאווצ מעד נפורנעמאזוצ

 כָאנ עוצאוטיס יד קידנריזירעטקאראכ ,טעטומָאק רעשזענָארָאװ םענופ קוטסירעטקאר

 יי ירָאפנעמאזוצ םעד

 .ג םענוא נענושרעד ןוא "?נָאמ טינ פראד עמ סָאװ, לקיטרא סווָאנאכעלּפ 5

 גקיזָאד מעד גוא .1008 רָאי םענופ רעבאיָאנ (7) 20 םענופ "ארקסוא, רעד נופ 9

 עקידנפמעק יד וצ עיוגענעב ?לארטיונ; בוו נטלאה בָאנ ָאנאכעלּפ טוװגרּפ לקימרא

 סעקיועשנעמ יד רע טקידייטראפ שיטקאפ מאגאה ,סעקיוועשנעמ גוא סעקיוועשלַאב

 בעלמוּפאק וד נופ םענווא גיא .נענונעל פא םרָאפ רענעטלאהאב א נוא נָא טלאפ נוא

 :העטש טינ נפראד גטייקבעלמענעגנַאמוא ענוולק, לטיּפאק) רושָארב רעקיזָאד רעד בופ
 טגָאז (גסָאלשעגנווא םונ עּבאגסיוא רעקיטציא רעד ניא ,"גגינעגהאפ נסיורג םעד

 טייטשאב "?נָאט טינ פראד עמ סָאװ, לקיטרא םענופ קנאדעג-טנורג רעד, זא ,גונעל

 האש קוסאפמוא ,קינילדָארג ניוז טינ נעמ . פראד קוטילַאּפ רעד ניא וא ,מעד ניא

 א  גנריימוצסיוא יידעק ,קיטיונ לָאמא ויא סע זא ,קיבוגכָאנ טונ סָאמ א בָא גוא
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 1037 ּפ"ארסר רעד גופ גנוטלאּפש יד גוא רָאּפנעמאווצ רעטייווצ רעד

 ?סוורא נויז כעיוקומ לטעלב נווז נוא ."גטסינָאיזו װער עלופא נבעגבַאנ ,גנוטלאפש

 מפראוו (810-809 ז"ז ,דנאב גקיוָאד סעד .ו) "ארקסיא, עיצקאדער רעד גופ גויג

 בוא .וװ .א .א טייקפראש רעקיסאפמוא נוא נץגנוקידלושאב ענעטלאהאב וד ּפָא נונעל

 וורעלזיירק ,טייקשיטנאטקעס נופ סעיצודארט יד נפראוווצּפָא טייקיטיינ יד טנָאטאב

 בָאט נלעיפוצנורפ םעד נעלדנאהאב ניא טייקכעלטנפע טרעדָאפ רע ;טייקשומיוה נוא

 -וצנירפ ווטראפ רעד ראפ נרימשראפ וצ גכערבראה א זיא סע-לייוװ ,כעוקיוו מענופ

 עילָאר רעד בנגעוו עגארפ רעדטימ עגארפ עקיוָאד יד טדניבראפ טינעל .גגארפ עלעיפ

 וד קידנענַאטאּב ,נסאמ וד נוא רעריפ יד נשוווצ נעגנויצאב עקיטייזנגעק וד גוא

 עטריצילּפמָאק וד קידנוווואב ,ווטראפ רעד נופ רעריפ וד גופ עילָאר עקיטלאוועג

 .רעריֿפנָא ייטראפ נפאשאב כיוז גלָאז סע ,קיטיינ געניוו סָאװ ,נעגנוגנודאב

 ."ארקסיא, רעד נופ 62 .נ מעד ניא לקיטרא| סווָאטראמ ָאד טנוומ נוגעל

 סיורא װָאשראמ טערט לקיטרא נקיזָאד םעד ניא '?פראד עמ יוװ כיז רימ נמיורג וצ,

 -אב ןצ נוא נפאשאב וצ טייקימיינ רעד נגעוװ נעגנוזָאל עשיטסיוװעשלָאב יד נגעק

 וצ קידװעגרָאז טייקיטיונ רעד ,עיצאזונאגרָא-טראּפ עשידרערעטנוא וד נקוטסעפ

 גנוטיורגוצ יד זיא קיװעשנעמ םמענוּפ טקנוּפדנאטש םמענופ .דנאטשפוא םעד גטוורגוצ

 2נאלב יויטראפ רעטרירופסנַאקראֿפ רעשוראטעלָארּפ א דאצימ דנאטשפוא םמענופ

 -עמשראפ סע רעמ סָאװ , :וָאמראמ טבוורש לקיטרא ניוז ניא .יירערעוושראפ ,מזיק

 "וול וד גגעװ גנולעטשרָאפ וד םירווואכ עקינווא נופ גיוזטסוװאב םעניא ביז טרעל

 גקעלפטנא יויז רערעמ סָאװ ,ייטראפ רעזדנוא גופ נבאגפוא עש וי טיל ָא ס עקודנפ

 םייקמערָא, רעד טימ נכאמ וצ מעלָאש וווסאּפ גנוגונ וד קיט קאר ּפ רעד גוא

 "ארעביא ריא נופ גוא טעברא רעכעלגעטיגָאט רעודנוא נופ "טייקנעמוקלופמוא גוא
 יָאנָאקע םענופ גמווצ וד גיא רעדיוא ,רעהענעלק ניוק טינג נפוומושעב --- רעקודנש
 גרעו סע עכלעוו ,געגנורעדָאפ וד טופ כוולגראפ ניא ,טיוקנענאטשעגּפָא -- םזומ

 רעטקראטשראפ.צלא--,פוא שוווכיטס כוז נבווה סָאװ ,נסאמ וד ךאצימ טלעטשעגסוורא

 ראפ כיז טלעטש סָאװ ,לטנוּפ נקידנטכוול םענעו וצ נעקנאדעג ערעיוו כיו גדנעוו

 מענוא טריקורבאפ טרעװ סע רעכלעוו ,דנאטשפוא נא נופ טלאטשעג רעד ניא רָאפ ויז

 טכארבעג טרעוו גנוא "עוצאזינאגרָא -עוװװוטאריּפסנַאק?גנערטש , רעד נופ דרערעטנוא

 'סיורא רעשיטסווועשנעמ רעד .."רעטנעצ) נלופטכאמ םענופ לעפאב נטיול גנוגעוואב ניא

 -עב טסקאוו עוצאזונאגרָא רעוווטארופסנָאק א נוא רעטנעצ גקודנריפנָא נא נגעק לאפ

 רעד נופ רעטקאראכ םענופ גנוצאשסטָא רעשיטסינוטרָאּפָא נא נוא רעבירא שעריופ

 ,דנאטשפוא נטנּפָאוװאב נשיראטעלָארּפ םענופ גָאוּפָא נא נוא עיצוילָאװער רעקידנסקאוונָא

 -וטסיוועשנעמ רעד נופ עיצקאדער רעד נופ רעפטנע םעד ָאד טרוטוצ נונעל }*

 -רוזונאגרָא, (וקסנומלָא) וָארדנאסקעלא 'כ םענופ ווירב מעד פא ?ארקסוא , רעש

 נקיוָאד מעד נוא .1904 ראוונאו ?ארקסואק 86 .נ םוצ עגאלווב סלא גבעגעג ,"גגארפ

 -עשלָאב וד נופ צוש מוצ סעקיוועשנעמ וד נגעק סיורא ויקסנומלֶא !ב טערט ווורב

 -נוא סעקיוועשנעמ וד נופ גָאוּפַא םעדר ּטָא טצאש רע .נּפיצנירּפ-ריזינאגרָא עשיטסיוו

 גנוריװיטלוק נוא מויכראנא גשיצירפ יוװ ,נולּפיצסיד-ייטראפ רעד כיז גפראוווצרעט

 רעד גוא ווָאנאכעלפ טרעפטנעעג טָאה עיצקאדער רעד נופ געמָאנ גוא .וורעלזיורק נופ

 טומ נצנאגנוא בֹוִז טרוזיראדילַאס וזָאנאכעלּפ .ווירב מוצ נעגנוקרעמאב נופ םמרָאפ

 רעד טומ נעגנוקרעמאב ענייז טקידנעראפ נוא מויװעשלָאב םוצ גנווצאב סדָארלעפלא
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 -לעסקא נופ גנוקיטעטשאב עטסעב וד ויא ווירּב סיקסנימלָא 'כ םעד זא ,גנוזוווונָא

 : ."טייחרעמ רעד נופ םוולארטענצ נשיטארקָארויב םעד גגעוו קנארעג סרָאר

 עיטארקָאמעד רעד נופ גנוכאוװרעד יד, לקיטרא סווָאמראמ ָאד טנוימ נינעל ן*

 (ראוונאו 98) לארוועפ נ6-7 םענופ "ארקסיא , 28 .נ מענוא "'גבאגפוא ערעזדנוא גוא

 רעד זא ,וצרעד סיוא כיז טוָאל לקיטרא םסענופ קנאדעג-טנורג רעד .1904 רָאו םענופ

 כָאנ טָאה רע וא ,סאלק א יוװ טקינוזאב גונעג טונ כָאנ כוו טָאה טאוראטעלָארּפ

 -ַאװער רעד גיא גָאמעגעה גיוק .גייז טינ גָאק רע וא ,יוטראפ עשיראטעלָארּפ ניוז םינ

 -רעטעברא מענופ קיטילָאּפ עשיטארקָאמעדלאיצָאס, וד וא ,טנָאטאב וָאטראמ .עיצוול

 טרעוו רעכלעוו ,טאיראטעלַארּפ םענופ קיטילָאּפ רעד טימ שיטנעדוא טינ זוא סאלק

 -עג שרעדנא ."נעגנוגייצרעביא עשיטארקַאמעדלאיצַאס טימ נשטנעמ בכרוד טריפעגנָא

 -ולעטנוא עפורג א ראפ מ"אדסר יד רע טרעלקרעד ,נדָארלעפקא קידנגלָאפכָאנ ,טדער

 ָאטערלאוצַאס א נרופוצכרוד זיולב כיז געראטס עכלעוו ,םיריווואכ-גנונוזעג גטנעג

 עד טיול טינ ווא -- ,ווָאטראמ טביירש --- ,עפוג ּפ"אדסר ודע .קיטילָאּפ עשוטארק
 רָארּפ גייק טינ כָאנ לעטשנעמאווצ רוא טיול טינ ,טייקיטעט רוא נופ רעטקאראכ

 .?עשוראטעל
 -פוא-רוזונאגרָא ערעגדנוא נגעוו רעװאכ א וצ ווירב  םעד ָאד טניימ נינעל !

 געװעג ווא רעכלעוו נוא ,1000 רעבאוטנעס גוא גבורשעגנָא טָאה רע נכלעוו ,"נבאג

 -עגסיורא טָאה.סָאוװ ,נַאזרעיינש טארקָאמעדלאוצָאס םענופ ווירב םעד פא רעפטנע נא
 סנונעל .גרוברעטעפ ניא עיטארקַאמעדלאיצַאס יד נריזינאגרָא נופ נאלפ א םעניוו טקורד

 גוא גרָאװע טיירּפשראפ טשיירב זיא נוא רושָארב ערעדנוזאב םלא סיורא זיא ווירב
 גופ געוודיא-רווינאגרָא יד מרָאפ רעטסערּפעג א נוא רעביא טיג יז .דנאלסור צנאג
 (רעבאקעד נוא רעבאויָאנ) .י 1008 פָאס ."?נָאט נעמ פראה סָאװ: רושָארב סנינעל
 -עלָאּפ רע ווו ,טרָאװרָאפ א "ווירבש נקיזָאד םוצ ּבָאגוצ סלא נבירשעגנָא נינעל טָאה

 יי - .סעקיוועשנעמ וד טימ טריזימ

 םאו /ארקסיא , רעד נופ 09 .נ םעד ניא לקיטרא סװָאטראמ ָאד טנוומ נונעל 15
 -נעמ רעװקסָאמ וד צוש גיוז רעטנוא טמענ ווָאטראמ גכלעוו נוא  ,"גנונעדרָא-גָאמ רעד

 ױעװקסָאכ מענופ גנומיטשאּב רעד נגעק גטָארטעגסוורא .גענווו עבלעװ ,סעקיוועש
 ק"צ םעד רעטנוא כיז טפראוו רעטצעל רעד וא ,םעד נגעוו ווטראפ רעד נופ מעטימָאק
 -אב סָאד כעיוש געניוז סָאװ ,ננארפ עלא ניא (טוטאטס םענופ 8 9} ויטראפ רעד נוּכ
 גוא וװָאטראמ .ק"מ םענופ רעדולגטימ וד נפראוורעבירא נוא נסולשסווא ,נעמוטש
 -נעטשבלעו רעלופ רעד ראפ כיז קודנלעטשנווא ,סעקיוועשנעמ רעװקסָאמ עקיטרָא יד
 עפוג םעד טימ בגבָאה ,נגארפ עקיוָאד יד ניא טעטימָאק רעװקסָאמ םענופ טייקיר
 נבָאה גוא נטנוא ןזיב נביוא נופ גנוריפנַא-ויטראפ רעד נופ טייהנווא יד גסירעגֿפָארא
 -ץגרָאפ כיז םימ טָאה יוטראפ יד נעװ ,ּפאטע מענעגנאגעגכרוד םוצ קורוצ טּפעלשעג
 .גפורג נוא כעלזוירק נופ עיצאזונאגרָא עטביומשעצ א טלעטש

 ויא עיטאוקָאמעדלאיצַאס רעשישטייד רעד נופ רָאפנעמאזוצ רענעדוערד רעד 17
 -עגרָאפ ווא רָאפנעמאזוצ גקיוָאד מעד ראפ .רָאו 1008 רעבאוטנעס נוא געמוקעגרָא
 גטסינַאיזיוװער יד נשיווצ נגארפ עשיטקאט גגעװ עוסוקסיד עקידטנרעיודענאל א עמו
 נבָאה ,נענווטשנרעב טימ שָארעב ,נטסינַאיווװער 'ד .נסקַאדָאטרָא עקיטלמעד וד נוא

 -ףוראפ געגנווושנָא ערעייז טָאה רָאפנעמאזצ רעד --- עלָאּפאמ א טפאכעג מוא פא
 .(דנאב נקיוָאד םעד וצ 40 גנוקרעמאב עז) שליט



 .9 ּפ"אדסר רעד נופ גנוטלאּפש יד נוא רָאפנעמאזוצ רעטייווצ רעד

 רָאפנעמאזוצ 11 נפא םוא נגעק לאפסוורא .סעשטילוסאז ָאד טנוומ נונעל 0

 ,עיצקאדער רעד נופ לעטשנעמאזוצ םענופ גנורעדנע יד טָאה יז ּוװ ,עניל רעד נופ

 םימ טרעלקרעד ,ווטראּפ רעד נופ רָאפנעמאווצ 11 רעד טכאמעג טָאה סע עכלגוו

 נופ טנעמָאמ א ניא טשרעמיולק גנובערטש נייז טםימ ,טיוקטנארעלַאטמוא סנונעל

 .רענגעק נווז נופ נרעװ רעטָאּפ טכוי) נטייחנדיושראפ-גנוניימ

 .לאוצָאס רעשישטייד רעד נוא םוולארטנעצ, לקיטרא םעד ָאד טנוומ נונעל 21
 / .רָאו 1004 (לערפא 18) יומ נטי1 םענופ "ארקסיא , 64 .נ םעניא "עיטארקָאמעד

 "ארקסוא , 88 .נג םענוא לקוטרא סווַאטראמ וצ עגאלייב יוד ָאד טנוומ נונעל 2

 רעטנוא גנונעדרַא-גָאט רעד פא, (רָאו 1904 (ראוונאו 30-98) לארוועפ נט-7 בגופ)
 עיצוטיטסנַאק רעקיזַאד רעד ניא ."8 אחסר נופ .עוצוטוטסנַאק עצרוק , נ}מַאנ םעה

 -ןאאב, טשרעמיולק טפאשאב רעכלעוו ,מושזער ויטראפ נשנינעה םעד סיוא רע טכאל

 -אבש נוא ,טכער עלא נסונעג סָאװ ,נערטנעצ ויטראפ וד נופ רערופנָא וד נופ "רעל

 .עסאמ רעשויימראפ רעד נופ רעייטשרָאפ עזָאלטכער עכעלנייוועג נופ "עטלווא

 עשיטסיװעשלַאב עלענַאוצאזינאגרָא עשנינעל יד נופ גנורעדליש עשירומטאקיראק וד

 טרעדנוזאב נוא סעקיוװעשלָאב) יד נריטידערקסיד וצ לוצ םעד טאהעג טָאה נּפיצנורּפ

 טינ טםָאה והרּפ רעקיזַאד רעד רעבָא .נסאמ עשוווטראפ עמיירב וד ראפ נענינעל

 נוא סעוצאוונאגרָא-וומראּפ יד דאצימ דנאטשרעדיוו םענעדיישטנא נא טנגעגאב ויולב

 רעד גופ רעטעברא וד .דאצומ טסעטָארּפ א נפורעגסיורא עליפא טָאה יז רָאנ ,דנאלסור

 ."ארקסוא, עשוטסיועשנעמ וד טקורדעג כיו טָאה סע רעכלעוו ניא ,יירעקורד

 רָאפנעמכאזוצ ערטסקעו נא גפורפיונוצ ראפ פמאק מענופ נָא ביוהנַא עמאס גופ ?7*

 נופ גנומוטש רעשירעלטנארעלַאשטראפשעגנווא רעד םא נסווטשעגנָא גינעל כיו טָאה

 ליוט א נופ גנומומטש אזא טומ יז קידנענעכער .רעדילגשימ"ק''צ ויר רעצנאג א

 נוא טיוצ כאסא טעמדיוװעג נונעל טָאה ,סעָאמ נכעלרע נא טימ יוו ,רעדיילגטוינ ק"'צ

 -וי'רב מעניא נװורּפ עקילַאצלופ יוד כרוד ,םיא נעמוקוצייב שויודיא נוהרּפ יד סעכיוק

 נפ טייקכעלדעש עצנאג 'ד ייז ןרעלקוצפוא רעדולטשימ ק"צ וד טומ שווטסווא

 ינעמאזוצ א נפורוצפיונוצ טייקישוונ רעד נוא טגייצרעביא ווו םמָאה רע .עיציזָאּפ אזא

 -לאפש נוא עיצאזינאגרַאזעד רעד נגעק לטומ-וומראפ נלאקודאר נקיצנווא םלא- .,רָאפ

 וד פא טקוקעג טינ .טייהרעדנימ וד יימראפ רעד ניא נוירא טגָארט סע עכלעװ ,גנומ

 וק"צ גופ רעדילגטימ לייט רעשירעלטנארעלָאמ רעד זוא ,נרעלקוצפוא גווּורּפ עקיזָאד

 .א יו טליּפשעג עילָאר עווימאוצינוא נוא עויטקא עמאס וד טָאה סע נכלעוו נשוווצ

 ראפ עיצאמוגא סנינעל נגעק דנאטשרעדי וו נוווסאפ נופ רעבירא זייווכעלסיב .,ווָאקסַאנ

 סנונעל נגעקס פמאק בנטקעריד וצ ;גנוקריװנגעק רענעדוושטנא נא ןצ רָאפנעמאזוצ א

 סינ לָאז סע זיורּפ א ראפ סָאװ םוא טמווחרעדנימ רעד טימ םעלָאש א ראפ נוא עיניל

 ?רעמ א טםומ ק"צ נופ עיגעלַאק עשידנעלסור יד כיז טָאה לארװעפ גוא כָאנ .נייז

 -םור ניא נעוועג טלמעד נענייז סָאװ ,רעדילגמימ-ק''צ וד נופ 1 ננעק 9 נופ טייה

 טָאה מורא טייצ עסיוועג א ניא .רָאפנעמאזוצ א נפורפוונוצ גנעק- טגָאזעגסוורא ,דנאל

 גווז ראפ פרווורָאפ א נענונעפ טכאמעג רעדילגמומ 2 נופ דנאטשאב נוא ק"צ רעד

 ."ףוו, רענעפורעגיוזא רעד פא ,טצעלוצ .רָאפנעמאזוצ א סעוויוטעל עוצאטו גא

 .גוא גוסארק ,ווָאקסַאג) עינול רעשירעכאט-מעלָאש רעד נופ רעגנעהנָא יוד נבָאה ,גנוציז

 .ןבָאה ויז :ק"צ נוא קינווװנוא שינערעקר;בוא עסעמע בא טריפעגכרוד .(גורעּפלאה

 ימַאה ערעדנא וד סָאװ ,טריטסערא נעװעג גענייז ענווא סָאװ ,טימהעד טצונאב כיו



 . געגנוקרעמאב 1040

 נווא נופ טעברא| רעקילייוװמיוצ רעד וצ ביז טעּפעשטעגוצ ,עיסומעד נוא גבעגעגנָא

 בענווז ק"צ גופ ןזא ,טנעקרענא נוא טעטימָאק רעגרוברעטעּפ נוא דולגמומ-ק"צ

 וָאראסוג ,יקסווָאנאשזוישזרק ,עקשטאילמעז ,קונגנעל) רעדולגמומ 8 נמָארטעגסיורא

 *אמ מעלָאש , ביוא) רעדילגמיט עיינ 8 טריטּפָאָאק ייז נבָאה ייז טָאטשנָא ,(נעסע בוא

 -עג ,דנאלסווא נוא ק"צ םעד נלעטשוצרָאפ טכער סָאד נעמונעגּפָא נענונעל אב ,("רעכ

 ןוירּפ א ראפ סָאװ מוא קידנסילשאב ,נווָאקסָאנ פורעד נמכאמלופ עכעלסולשסווא נבעג

 .םייחרעדנומ רעד טםומ מעלָאש א נרופכרוד נייז טינ לָאז סע

 עקיזָאד יד נריפוצכרוד ווָאקסָאנ .א .וו דנאלסווא נויק נעמוקעג זוא טסוגווא פָאט

 טָאה רע סָאו ,ק"צ נופ נסולשאב עלא טריטסעטָארּפ םָאה נינעל .ק"צ נופ נסולשאב

 נוא נסולשאב עקיזָאד וד כעיוקימ .רעדילגמימ 8 נופ רָאנ דנאטשאב נוא נעמונעגנ

 טָאה ,נפורעגסיורא בָאה ויז סָאװ ,ק"צ נוא קיניוװנוא טקילפנָאק םעד כעיוקומ

 נבָאװ /-9 נופ כעשעמ א נוא ,עווענעשד רעסיוא נענופעג ביו טָאה סָאװ ,נינעל

 -- ,טקוררעג ָאד טרעוו ָאװ ,וירב רעד .נווָאקסָאנ םימ שיוטסיוא-ווורב ַא טרופעג

 סוג םיא נוא .שווטסיוא-וװירּב נקיזָאד םעד נופ דרַאקאסולש רעד זוא סָאד

 נופ גנוצאׁשּפָא נא נוא ,נטקאפ םא טעדנורגאב זיא סָאװ ,קיטסירעטקאראכ א נונעל

 -;נוניימ עניוז נופ נוא װָאקסָאנ .א .וװ נופ טלאטשעג ניא 'יירעכאמ- םעלָאש רעד

 טָאה ווירב רעקיזָאד רעד .םזינוטרָאּפָא נזָאלּפיצנירּפ עמאס סלא ,ק"צ נוא מורוו וואכ

 .כ"צ נמימ בכווא רָאנ ,נװָאקסַאנ םומ כעלנעזרעפ רָאנ טםונ סיורנווא סנינעל טייטאב

 טענעפָא נא ,טיוהרעמ רעד נופ נטעטימָאק יד נופ שָארעב ,נונעל טרופ םעד כָאנ

 סָאװ ,נטלאטשנא ייטראפ עלארטנעצ על א נגעק ,רָאפנעמאזוצ נמירד א ראפ פמאק

 ערָאלק יד נטָארטעצ נפָא נבָאה נוא טייהרעדנומ רעד נופ טייז רעד פא רעבירא גענייז

 .רָאפנעמאזוצ נטיוװצ מענופ נסולשאב עטקעריד נוא
 .ה .ד ,ק"צ נופ עוצאראלקעד""לוי, ענעפורעגיוזא יוד טניימעג טרעװ סע 4

 -עגנָא גענויז סָאװ ,ק"צ נשידנעלסור םענופ רעדילגמימ יירד יד נופ נסולשאב יד

 וד נופ לייט א .(גנוקרעמאב עקירַאּפ יד עז) גנוציז "לוי רעד פא נרָאװעג .נעמונ

 -טנפעראפ זיא ,"םעטימַאקקלארטנעצ םענופ גנורלעמ, לּפֵׁשק נרעטנוא ,נסולשאב עקיזָאד

 (טסוגווא- 5 98) רעבאוטנעפ 2877 נופ "ארקסיא, רעמונ 79 מענוא נרָאװעג טכעל

 יד נוא נלאירעמאמ נוא גטנעמוקָאד-ויטראּפ יד נשיווצ טקורדעגרעביא) רָאי 4

 .(409--407 ז"ײז ,ע1 דנאב ,קרעוו
 גוי נש 8 עד דנאלסווא ניא רעדולגמימ-ק"צ יירד יד נופ כאמּפָא רעד *

 יסָאנ נוא נענינעל נשיווצ כאמּפָא נא נעוועג זיא סָאד --- רָאו 1904 (וימ נט-96)

 רעייטשרַאפ רעשידנעלסווא סלא דנאלסווא נוא טלמעד נעמוקעג זוא רעכלעוװ ,גווָאק

 .װ .פ טָאטשנַא טאר-יימראפ םענוא ק"צ נופ טאגעלעד רעמיוװצ סלא נוא ק"צ נופ

 ,טרימאטסנָאק טָאה כאמּפָא רעד .דנאלסור ניוק נרָאפעגקעװא זוא רעכלעוו ,גנקונגנעל

 נענונעל נוא נװַאקסָאנ נשיווצ טייהנדיישראפ-גנונוומ עלאקודאר א נאראפ זיא סע זא

 ;נוזייל רעקימליגהנע רעד זיּב נוא רָאפנעמאזוצ א נפורפיונוצ נגעוו עגארפ רעד ניא

 :דנובעג רע טָאה ק"צ ניא קינייוװנוא טייהנדיישראפ גנונווט רעקיזָאד רעד נופ

 ?עיצוּפָא נטערטוצסיורא  גנוטכילפראפ רעקיטייזנגעק א טימ נענינעל נוא גווָאקסָאנ

 :וא מעקסעה סנדייב טימ יװ שרעדנא טינ ק"צ נופ נעמָאנ נוא נטקא עלא נוא גוא

 : ."טםפירשרעטנוא רעמאזניומעג א טימ

 לארועפ 12--10 םענופ טאריויטראפ םענופ גנוציז רעד נופ נלָאקָאטָארּפ יד 6



 1041 / ּפ"ארסר רעד נופ גנוטלאּפש יד גוא רָאפנעמאזוצ רעטייװצ רעד

 נוא טשרע נרָאװעג טכעלטנפעראפ לָאמ נטשרע םוצ גענייז 1904 (ראוונאי 80--98)
 -?זמאז , נשנונעל נטנעצ גוא ,רָאו 1020 נוא טוטיטסנוא?נינ על טענופ םורא רָאו 85

 יי .(982--6181 .ו) "כוב
 גוא נרָאװעג טרוזונאגרָא זוא ק" צ נופ ָארויב עקידסערָאד יד ?/

 נעגוו סע עכלעוו נשוװצ ,ק"צ נופ נטנעגא גופ דנאטשאב ניא רָאי 1904 בייהנָא

 -נָא "עטסעפמ עלא ,אקסאולוק .יא .פ ,צנאואלאל .ב .יא ,יקסווָארָאװ .וז .וו נעוועג

 עקורמערָאד וירד טקינייראפ טָאה ָארויב עקידמערָאד יד .טייהרעמ רעד גנופ רעגנעה

 -עג גוולא ביז טָאה נוא רעװאלסָאנורעטאק נוא רעװעיילָאקינ ,רעסעדָא מעד :נטעטימָאק

 לענייז ,ָארויב רעקידסערָאד רעד טימ שָארעב ,נטעטימָאק ענעפורעגנָא וד .סעדָא נוא גענופ

 טריפעג גבָאה נוא טיוהרעמ רעד נופעיציזָאּפ רעשנונעל רעד פא נענאטשעג טמוטשאּב

 וורד גופ דנאמשאב ניא טָאה ק"צ רעד .רָאפנעמאווצ א ראפ עיצאטיגא עשיגרענע גא

 -אב (דנאב נקיזָאד מוצ 908 גנוקרעמאב ייד עז) גנוציז- "לוי, רעד פא רעדילגטוט

 -קאטנָאק טונ רעד .בילוצ ק"צ נופ ָארויב עקידמערָאד וד נזָאלרעדנאנאפ, :טמוטש

 , ."ק"צ נופ טייקימעט רעד טימ טייקיטעט רעקיטציא ריא גופ םווקשוט/

 ק"צ נופ רעייטשרָאפ בנופ צנערעענַאק א נריזינאגרָא וצ סולשאב מעד 7*
 רעקיבלעז רעד פא נעמונעגנַא ק 'צ רעד טָאה טיוחרעדנימ רעד נופ רעייטשרָאפ טימ

 "סור גוא רָאי 1004 רעּבאיטקָא ניא נעמוקעגרָאפ ןוא צנערעפנָאק יוד .גנוציז*"לוי ,

 -בוד .פ .וא נוא נורעפלאה .עי .ל)) ק"צ נופ רעייטשרָאפ 9 .נופ דנאטשאב נוא דנאל

 .נ .װ נוא לאמכַארק .נ .וו) טייהרעדנימ רעד נופ רעיוטשרָאֿפ ווווצ נוא (וקסנו וָאר

 ערערנא בגשיוצ ק"צ מעד דאצימ ווא צנערעפנָאק רעקיוָאד רעד פא .(ווָאנאזָאר

 נפ נוא ,טייהרעדנימ רעד רָאװעג טגוילעגרָאפ םעלָאש א נכאמ וצ "נעלטימסָאמ ,

 רעוומשרָאפ יירד ק"צ ניא נריִטּפָאָאק וצ ,נרָאװעג נעמונעגנָא רעיוטשרָאּפ ענויז

 רעד נופ עטקיטכעמלופאמ ענעפורעגנָא 2 יד נופ טלאטשעג נוא טייהרעדנומ רעד נופ

 ' .טאטשרעבלאה .ס .ר נוא טויחרעדנימ

 וד סָאװ ,נטעטימַאק-טייחרעמ יד נופ סעיצוילָאזער יד נשיווצ קידנענָאמרעד **

 ?וולָאזער רעװאלסַאנירעטאק נוא רעגרוברעטעּפ יד ,טכעלטנפעראפ טינ טָאה "ארקסיא;;

 םעמיטָאק רעגרוברעטעפ סענופ עיצוילָאזער יד גווא נוא טאהעג נינעל טָאה ,סעיצ

 עלא וצ טעטימָאק רעוװאלסַאנירעטאק מענופ ווירּב מעד נוא לוי נט-(10) 8 משנופ

 עקיוָאד יוד נוא .רָאי 1904 נוי נ1(5) 14 םענופ פ"אדסר רעד נופ סעיצאזינאגרָא
 גוא גהיטּפָאָאק נגעק טגָאזעגסוורא נטעטומָאק ענעפורעגנָא יוד כוז נבָאה נטנעמוקָאד
 .רָאפנעמאזוצ א גפורפיונוצ ראפ נוֲא טייהרעדנימ רעד נופ רעויטשרָאפ ק"צ

 ביז טָאה סָאװ ,גנוריוי רערענַאיצוילָאװער רעד נופ גנוקריוו רעד רעטנוא 7
 -:סאמ עשרעטמעברא יד ,רַאו 1002 נוא נעורמוא עשרעיוּפ וד) דנאל ניא טקראטשראפ
 נעגנומיטש עלענָאוצוזַאּפָא וד נופ סקוװ םעד נופ כיוא נוא ,(רָאי 1908 גוא נקוורטש
 -עג טלופרעד כיז גנוריגער יד טָאה ,לדא גלארעביל םעד נוא עיזאושזרוב רעד אב
 :ופ גטנעמעלע עקיסעמ וד סעכַאנאה עקידנטיודאבמוא עסווועג פא נווג וצ נעגנוווצ
 :טעגראהרעד סעד נופ טרָא נפא זוא רָאו 1004 רעבאיטנעפ נֹוא .טפאשלעזעג רעד
 ,טסרימ-קלָאּפָאמאיווס .ד .מ טשריפ רעטסונומ-נרענוא סלא גרָאװעג טמיטשאב עוועלפ
 רעד וצ גנויצאב עכעליורטוצ , נוא ?ענעשטנו ועג-ליוו , יד טרומאקקָארּפ טָאה סָאוװ
 ,עסערּפ רעד רעביא רוזנעצ יד :הָאועג טכאװשעגּפָא לסיב א ווא סע ."טפאשל;זעג
 טביל עקונווא גנוקישראפ רעוווטארטסינומדא נופ גרָאװעג טרעקעגסורוצ בענווז סע
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 רָאג נעװעג ,כיו טייטשראפ ,נענייז סעכַאנאה עקיוָאד יוד .לג .ד בוא סעצמעז עלאי

 עקסמעז יד נופ רָאפנעמאזוצ נטביולרעד ניוש טעד נעמ טָאה ,לשָאמעל ,ווזא .עקיטשונ

 רעד נעװ ,םייצרעדנוא .נענעפע בנרַאפ געט 8 טומ טרעווראפ ,גרוברעטעּפ ניא רעוט

 רעד נופ סרוק 'רעלארעבילפ רעיינ רעד זא ,נטלאהעג טָאה סעצמעז לייט רעקיסעמ
 יד גבָאה ,טעברא רעמאוניומעג ראפ נעגנוגנודאב עקימיינ יוד טפאש גנורוגער

 (ציפש ניא נעוורטס -ּפ טימ "סעצנעדשזַאבָאװסַא,) ערעווז נטנעמעלע עלאקידאה רע

 :אֵפ נופ טייהיורפ ,עיצוט'טסנָאק נזפ גנורעדָאפ רעד פא ניוטשאב וצ טרעהעגפוא םינ

 .א .א םעוסעפָארּפ עוורפ נופ נעגַאורעּפ יד ראפ סרעדנוזאב ,נלארעבול יד ראפ נענייר

 גלארעביל סעצמעז וד נבָאה נעגנולמאזראפ עקסמעז עלאינרעבוג עכעלשנדרָא יד .וו

 -ראפטסבלעז .נעגנורעדַאפ ערעייז נקידייטראפ נוא גטערטוצסיורא יידעק ,טצונעגסיוא

 סעצנעדשזָאבָאװסָא ,-סעצמעז וד נבָאה "?םזולארעביל, נצנאג רעיוז אב זא ,כעלדנעטש

 -רענא גבָאה נוא נדָאמעמ-פמאק ערענָאוצוילַאװער יד ראפ טאהעג ערוומ צלא נופ רעמ

 ..'םכער ראפ פמאק נכעלצעזעג נופ געלטומ עכעלדירפ, יד כעלסילשסיוא טנעק

 נכָאװ עכעלטע בנוא .געגנאגעג םונ סָאד ןיא נבערפשעג עלארעביל יוװ רעמייו

 נרָאװעג טרעווהאפ לעפאב נשיראצ נטיול זוא י- רָאי 1904 רעכאקעד ניא --- טורא

 :דנאהאב פא סָאו , ,נגארפ עשוטילַאּפ יד נעלדנאהאב טימ ביז נעמענראפ םעצמעו ור

 ?ָאורטאּפ רעד ,יירׁשנָא רעשוראצ רעד ."טכאמלופעכעלצעועג גייס םונ ייז נבָאה ייז נעל

 רעמ נוא ,נפורעגסוורא טָאה עמַאכלומ עשינַאּפאו-שוסור וד סָאו ,גוומשפוא רעשיט

 האונאו (9) נט-29 גכָאנ) גנוגעוואב-רעמעברא רעד ראפ עריומ וד ,םענָאּפא ,צלא נופ

 ץשיטילָאּפ יד . עיציוָאּפָא; עקסמעו יד טכאמעג טשינוצ לענש רעייז נבָאה (רָאי 3

 ביז טא "עינאּפמאק רעקסמעז , רעקי זָאד רעד נוא נלארעביל יד נופ טייקיטכעמנַא

 .טריקסאמעד נצנאגנוא

 -סוא, גופ עיצקאהער עשיטסיוועשנעמ וד טָאה עוצאוטיס רעקיזַאד רעד טָא נוא

 -אגרָא עשווומראפ וד וצ ווירב , .רוא טזָאלעגסיורא ,רָאי 1004 רעבאיָאנ נוא ,"ארק

 -געמ יד נבָאה ווירב נקיוָאד םענוא .עונאפמאק רעקסמעז רעד טעמדיוועג ,"סעוצאזונ

 וופ רעווז נוא נלארעבול יד נופ טייקידנדיישמנא וד טצאשעגהעּביא רעווז סעקיוועש

 נבָאה ?סעצנעדש זָאּבַאװסַא ,- יד נגעוו .עיצומיטסנָאק רעד ראפ פמאק א נרופ וצ טייקְו

 ?םעפינאמ יא גמוורגוצ טימ קיטעט כוז נעמענראפ, ויז זא ,נבירשעג סעקי וועשנעמ וד

 ."נעגנולמאזראפ עקסמעו עלאינהעבוג יד פא עיצוטיטסנָאק רעד סעװיומעל עיצאט

 עקסמעו וד נופ סענַאדכאּפ גוא טייקיטכעמנָא עשיטילָאּפ וד נריקסאמעד ןצ טָאטשִנָא

 טעד גגעק לעיציפָא קידנטערטסיורא, :נבירשעג סעקיוששנעמ וד גבָאה ,נלארעביל

 "ףאפ וצ טעדנעװעג גענייז סָאװ- ,נעגנורעדָאפ םיא קידנלעטשסיורא נוא מזוטוולָאסבא

 טיימשראפ) .עטעדנובראפ ערעזדנוא .שוטקאפ עפוג טימרעד ייז נעניוז ,םוא נטבינ

 גוא ענעדוושטנא גונעג נווק טונ עלופא םאגאה ,(גוז גווימאלער א רעיוז נוא ,ביז

 ."נעגנובערטש ערעיוװ נוא עשיטארקָאמעד גונעג טינ נוא נמאמ ערעויז

 רעד טוול טמיטשאב טרעוו עוואושזרוב רעלארעביל רעד וצ גנויצאב רעזדנוא, יו

 -ווראפ כוז לָאז וז רוא פא נקריװ נוא טייקטכיירד רעמ סָאװ רוא נבעגוצוצ עבאגפוא

 ,טאוראטעלָארּפ רעד נטערטסיורא םעװ ייז טומ סָאװ ,נעגנורעדַאפ עני וצ נקונ

 -עגנוירא רעבָא נטלָאװ רימ .עיטארקָאמעדלאיצַאס רעד נופ טריפעגנָא טרעוו רעכלעוו

 עשוגרע:ע כרוד ליצ מעד טלעטשעג כיז גטלָאװ רימ נעוו ,סעָאט נלאטאפ א נוא נלאפ
 א עהעדנא רעדָא סעוװטסמעז יד געגני װצ דִניִצֵא נווש נעלטימ-גנו קע רש בָא יי יא



 1043 ּפ"אדסר רעד גופ גנוטלאפש יד נוא רָאפנעמאזוצ רעטייווצ רעד

 קו גאמ גופ גנוקריוו רעד רעטנוא גבעג וצ עיצווָאּפָא רעואושזרוב רעד גנופ גענאג

 -סאט אזא .גנורוגער רעד נעגנורעדָאפ ערעודנמוא גלעטשוצסוורא גָאווצ גלעמרָאפ א

 .טלדנאװראפ טלָאװ יז ליוו ,עיטאהקָאמעדלאוצָאס וד טריטעמַארּפמָאק טלָאװ קיט
 טָאה -- ,,עוצקאער רעד ראפ רעביוה א גוא עונאפמאק עשיטילָאּפ עצנאג רעזדנוא

 ,עוצקאער רעד ראפ רעביוה א גגעװ קידנהיור ."ארקסיא, עשיטסוװעשנעמ וד נבורשעג

 גוא נריקיטירק זוא םונ גכלעווא גֹופ טגָאזעגּפָא כוו שוטקאפ סעקיוועשנעמ ור נבָאה

 עפוג גלארעבול וד סָאװ ,עבלעז סָאד טגָאזעג נבָאה גוא םוולארעביל מעד גריקסאמעד

 וד אב ויא ,מוראיווא ."'אימערוו עיַאװַאנ, וו גנוטווצ עטכער אזא סָאװ עלופא גוא

 רָאנ ,עטעדניבראפ סלא גלארעביל וד גצאשרעביא גא ןוולּב טינ געװעג סעקיוועשגעמ

 ,םעד גוא ראפעג טנורג וד געעז סעקיוװעשנעמ וד :ווז ראפ עוצאילוטיפאק א ביִוא

 נופ עיגרענע רעקראטש וצ רעד טימ עיזאושזרוב וד גק ער ׁשנָא טינ לָאז עמ וא

 םינ געניוו סָאװ ,נעמאר יד גופ ניוגסוורא טינ לָאז עמ זא ,מעד גוא ,טאוראטעלָארּפ

 וד טיול ,געניוז ויטראּפ ניוז נוא טאוראטעלָארּפ רעד .נלארעביל וד ראפ ראבמענָא

 ציּפש גוא טייטש סָאוװ ,דראגנאווא רעד געוועגטינ ,סעקיװעשמעמ וד נופ גנעגגגיױשנָא

 םעליוב רעיוו נפווא אזא םא סָאה 'ןוירב, רעד .גנושרעהטסבלעז רעד נגעק פמאק נופ

 םעד גשיווצ נטיוהנדיושראפ-גנונוומ עלעיפוצנורפ עפוט רָאג זוב יד םווולבטנא

 -ָאט רעלעיפיצנורפט רעד נופ גנוטכארטאב רעלאטעד רעד .םזווועשנעמ גנוא םוו װעשלָאב

 רעד גופ גאלּפ; רוא גופ נוָא "ארק סוא, רעד גופ נוא סעקיװעשנעמ וד נופ עיציז

 סָאװ ,לקיטרא סנינעל רענעבעגעג רעד טעמדיװעג עקאט וויא "עינאּפמאק רעקסמעו

 ;נומערופסווא רעד ניא עילָאר עסיורג רָאג ןוב א טליּפשעגּפָא םייצ רענעי נוא טָאה

 -וומראפ .עסאמ רעד ראפ וז נכאמ רַאלק גוא נוא קוטקאמ רעשיטסיוװעשלָאב רעד גופ

 1 טו 26! 6. 1 1 +.1 וי .רעדילגטימ
 :ושטויד רער גופ וומראפ יד ווא סָאד -- נ לא ר עב ול-לאנָאיצאנ 1

 סָאװ ,(רָאו 1806 נוא גרָאוװשעג נפאשעג ןיא וו) עיואושורוב רעלעירטסודנוא רעש
 .-עו וצ .נסוורּפ גופ גנורופנָא רעד רעטנוא דנאלשטיוד גקיגווראפ וצ טבערטשעג טָאה
 סעכולעמ עגיולק ערעדנוזאב כאסא פא טלקערבעצ געוועג דנאלשמיוד זיא טיוצ רענ
 ;בלקוװטנא עשימָאנָאקע יד טקירעװשראפ קוטלאוועג טָאה סָאװ ,סמוטנטשרופ נוא
 עקיוָאד וד גטכינראפ טבערטשעג נבָאה נלארעבול-לאנָאוצאנ וד לפיו פא .דנאל גופ
 -טפאשטריוו רעצנאג רעד נופ נסערעטנוא וד טקירדעגסווא יוז גבָאה ,םייקטלקערבעצ
 רעקיוָאד רעד וצ טבערטשעג רעבַא .דנאל גופ גנולקיוושנא רעשיטיולָאֿפ גוא רעכעל
 ?ורפ) נשירעקטוי םעד סעכולעמ עניולק יד קורנפראוורעטנוא ,ווז נבָאה גנוקוגווראפ
 -ולָאּפ ערענַאיצקאער וד ליצ גקיזָאד נּבילוצ טצוטשרעטנוא נבָאה נוא גסוורּפ (גשוצ
 טולב טימ טָאה סָאװ ,(סקראמסוב סרעדנוזאב)) גנוה'גער רעשישטיוד רעד גופ קיט
 נבָאה טקנופדנאטש נקווָאד םענופ .גנוקונווראפ עקווָאד יד טרופעגכרוד גזויא גוא
 רעשורעקנוי רעד רעפלעהשימ עוווטקא ראפ גזיוועגסיורא נלארעביל-לאנָאוצאנ וד כיז
 א ר יי 1 .עיצקאער

 -עגנָא גָאד-ווָאטסָאה נוא בכיו טָאה רָאו 1009 רעבאוָאנ (נט-4) נט17 םַעד *7
 -עשעג עיוג, לקיטרא םעד גיא .גמאטשראוו-נאבנזווא-טפיוה וד גוא קוורטש א :בווה
 עקידנגלָאפ נינעל טיג (910--906 .ז ,7 דנאב ,קרעוו עו) ?גגארפ עטלא נוא נשינע
 :רָאפ עיונ וד וצ גנאגרעביא גא טיוטאב טָאה סָאװ ,קיורטש גקיזָאד םענופ גנוצאשּפָא
 לענש טסקאוו ,רעטעברא רעטנויוט כאסא קודנפאכמורא , :פמאק גופ גדַאטעמ נוא נעמ
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 גשימַאנַאקע גוור נופ געגנורעדָאפ בילוצ נביוהעגנָא ביז טָאה סָאװ ,קוירטש רעד סיוא

 יו ,נעגנאגרעד גענייז סָאװ ,סעגנעמ?קלָאפ ..שיגעעשעג רעשוטולָאּפ א גוא ,רעטקאי-אב

 -ראפ עשיטילָאּפ גכאמ ,נאמ טנוווט 80--20 זיב ,רעבוא גבוג רעמענלויטנָא עקונווא

 עקיזָאד וד פא .טייקטריזינאגרָא נוא טייקטסנרע רעווו םומ נשארעבוא סָאװ ,נעגנולמאז

 עשיטארקָאמעדלאיצַאס וד טשרָאד טימ טריטנעמָאק גוא טנעיולעג נרעװ געגנולמאזראפ

 -עעלא יד ..טרעלקרעד גרעוו סע ,סעדער עשיטילַאּפ נטלאהעג נרעוו סע .סעיצאמאלקַארמ

 ווצולָאּפ נוא עיצארטסינומדא יד ..פמאק נשיטילָאּפ נוא םזילאוצָאס נופ נסעמעיזווב

 -ראפ-נסאמ וד נֹועטש וצ כעיוקעב טינ סםיורא כיז נוווו נוא ..ּפָאק םעד ניולראפ

 ,למיה געוורפ נרעטנוא טכאמעג געט עכעלטע נופ פיולראפ גוא גרעוו סָאװ ,געגנולמאז

 געוװ גוא .נרָאװעג געזעג טינ דנאלסור נוא כָאג גענווז סָאװ ,נעגנולמאזראפ עניוזא

 וד סיורא ריא שזיוװ ,טפארק עשירעטילימ וד גנאג נוא נוָאלעג טצעלוצ טרעוו סע

 שטגוד רעוװאכ א נופ גנודרָאמרעד יד נוא ,דנאטשרעדיוו נטלפייווצראפ א עסאמ/ קלָאּפ

 נייז רעביא רעטעּפש גָאט א םימ עיצארטסנָאמעד רעשיטולָאּפ א ראפ דוורסווא סלא

 סָאװ ,טעטימָאק רענָאד רעד טכערעג נעוועג זוא לָאמ טנזווט נוא ...רעּפרעק גטוומ

 גגעו יו ,קיורטש רעװָאטפָאר םעד גגעוו .:.טדערעג ..עיצאמאלקָארּפ א ניא טָאה

 טימ רעטעברא עשויסור ֹוד נופ גיוטשפוא מעניומעגלא םוצ סעקאטא וד נופ רענווא

 נטכאבַאאב נשונעעשעג ענימ עכלעזא פא .טייהוורפ רעשיטילָאּפ נופ גנורערדָאפ רעד

 רנאטשפוא רעטנפָאװאב רעשיקלָאפלא רעד ווואיוו כעלרעפמיושאב נוא כעלקריוו רימ

 וד גוא וודוא סלא זוולב םינ פייר טרעוו גנוריגער רעשירעשרעהטסבלעז רעד גגעק

 רעכעלריומראפמוא סלא בווא רָאנ ,גרענָאוצוילָאװער יד נופ סעמארגָארּפ נוא סעכיומ

 2ער סלא ,עפוג גנוגעוואב רעד נופ טירש ר עקי דנגל ָא פ רעכעלריטאנ שיטקארפ

 -קאוו רעד נופ ,גנוראפרעד רעקידנסקאוו רעד גופ ,נרָאצ נקידנסקאוו םעד נופ טאטלוז

 אוא ,סעוצקעל עלופשרעוו עניוזא נעמוקאב סָאו ,נסאמ יד אב טייקטסיירד רעקידנס

 ."םיוקכעלקריװ רעשוסור רעד נופ גנווצרעד עטנכיוצעגסיוא

 פראש א םימ טאקָאװדא םענעבירטעגברוד א נופ פוט א -- נוק וולאל אב 108

 געגנונעכווצראפ ענייז גוא טכארּבעגסוורא טָאה נירדעשטש וָאקיטלאס סָאװ ,לגנוצ

 רעקיטייצטנייה רעד, נוא גוא "טויקמארוקא נוא טייקוס}מ נופ עװװיװס רעד גוא;

 טָאה סָאװ ,נוקצָארט .ד .ל גָא נונעל טפור ניקוולַאלאב רעלענָאיצקאדער ."עולידיא

 סע ּוװ ,"נבאגפוא עשיטילָאּפ ערעודנוא  רושָארב יד רָאי 1904 נוא טזָאלעגסיורא

 גוא נענונעל נגעק סעליכער טימ לופ קימעלָאּפ רעד טימ געמאזוצ ,טרעלקרעד גרעוו

 נפא גנוטלאפש רעד בָאנ סעקיוװעשנעמ וד נופ געגנויושנָא יד ,סעקיװעשלָאב וד

 | ,רָאפנעמאזוצ-וומראפ .גטיוווצ
 עמָאכלומ עקיוָאד וד" עמָאכלומ רעשינַאפאו-שיסור רעד נגעוו ביז טלדנאה סע 4

 -וראצ רעד נופ קיטילָאּפ רעשירעּפאכראפ-בָארג רעד בילוצ גרָאװעג נפורעגסוורא זוא

 :וָאנאמָאר ֹוִד טָאה נרָאי רע-90 ּפָאס נופ נווש .כערוימ גטייוו גפא גנוריגער רעש

 כרוד וצרעד נבירטעג ,כערזומ נטווו נפא נטנגעג עוונ נּפאבראפ נביוהעגנָא גנוריגער

 "סור טָאה רָאו 1806 נוא .לאטיּפאק נלעירטסודנוא גוא מיצירּפ יד גופ נסערעטגיא יד

 -"רעסקָאב, מענעפורעגיוזוא מעד סויב ,רָאו 1901 נוא .רוטרא-טרָאּפ נעמונראפ דנאל

 רעד גיא .עורושזדנאמ נעמונראפ רעטילימ עשיסור סָאד טָאה ,ענוכ גוא דנאטשפוא

 דָאק גפאכהאפ וצ כיו נשיירג נֵפָא נעמונעג גנוריגער עשיסור יד טָאה טייצ רעבלעז

 -ךנאמ גגעוו עגארפ רעד גיא יו ווזא טקנוּפ ,עגארפ רעקיזָאד רעד ניא רעבָא .עייר
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 -אֹו גופ רדנאטשרעדיוו מענעדוושטנא גפא בסווטשעגנָא דנאלסור ביז טָאה ,עירושז

 -אב געועג זוא ץינַאּפאו .עיירָאק נשרעהאב וצ טבעוטעעג כיוא טָאה סָאװ ,עונָאּפ

 סָאו ,נטאטש עטקונווראפ וד נוא דנאלגנע גופ גנוציטשרעטנוא רעד םומ טגרָאװ

 סןלפנויא גשוסור םמענופ גנורעטיורבראפ רעד וצ גגיוצאב כעלטנוופ רעיוו כוז גבָאה

 2גטכאוונָא רעד נופ גנוקרווו רעד רעטנוא ,שויצ רעבלעז רעד נוא .עירושזדנאמ גיא

 עקיטכיזרַאֿפ עמאס וד עלופא נבָאה ,דנאל ניא גנוגעוואב רעהענָאיצוילַאװער רעקיד

 רעקנונוילק, רעד םא גקוק גביוהעגנָא (עטיװ ,לשָאמעל) סנטיוווצ מעד וילָאקינ רעניד

 רעד נופ גסאמ יוד נעיצוצּפָא למימ א פא ווו ץינָאּפאו טימ ץמָאכלימ ?רעביורגיז

 ביז רָאו עכעלפע נופ םוולראפ נוא מידָאדצ עריוב גבָאה ,מוראיווא .עיצוילָאװער

 סָאװ ,עונַאּפאו טָאה 1904 (ראוונאי פָאס) לארוועפ בווהנָא .עמָאכלומ א וצ םיירגעג

 סעוצקא עשירעטמילומ נביוהעגנָא ,עמָאכלומט א וצ טהורגעגוצ גונעג טליפרעד ביז טָאה

 .רומרא-טרָאּפ ניא טָאלפ נפא לאפנָא נא טימ

 סנוטטאמָארוק לארענעג רעטנוא וומרא עשיסור יוד טָאה רָאו 1904 טסוגװא .נוא

 1008 ראוונאו נט-פ םעד ;נאוָאאול נבעל עלַאמאמ עכעלקערש א נטולעג גנורודנאמָאק

 ,טראמ גוא .רענַאּפאו יד נרָאװעג נבעגעגּפָא רוטרא-טרָאּפ זיא (1904 רעבאקעד נט-90)

 טפלעה א טאמוק  גרָאװעג גרָאלראפ זיא סע ּוװ ,נעדקומ רעטניה עלָאּפאמ רעד כָאנ

 מעד טרימַארגעצ קידסעירָאזכא טָאה וומרא עשינָאּפאו יד וװ ,מעד כָאנ נוא ,וומרא

 1008 טסוגווא ניא נעגנוװצעג נעװעג דנאלסור ויא ,אמיסוצ רעטנוה טָאלּפ גשוסור

 עינָאפאו נבעגעגּפַָא טָאה יז גנכלעוו טיול ,מעלָאש א טומסטרָאּפ ניא נבוורשוצרעטנוא

 .נולאכאס לודנוא םענופ טפלעה עקידמערָאד וד ,ינלאד טרָאּפ םעד ,רוטרא-טרָאּפ

 עאהעג נבָאה עמַָאכלימ רעשינַאפאו-שוסור רעד נוא סעלָאּפאמ נוא גלאפברוד יד

 -עשעג ערענָאיצוילָאװער יוד נופ גנולקיװשנא רעד פא גנוקרווו עקידנטיודאב א רעווו

 -אצ רעד נופ טויקכאוש וד גויוורעד כעלרעּפמיישאב נבָאה ויז .רָאו 1909 גוא נשינע

 -םוא וד ,רעניד ערוא נופ טייקוויפמוא גנוא טייקווָאלטנאלאט וד ,עוכראנָאמ רעשיר

 | / .עטמאאב עריא נופ טיוקכעלרע
 / גרָאצ נופ זוורבפוא נא נפורעגסיורא טָאה עמָאכלימ רעד פא עלָאּפאמ עיונ עדעי

 וד גלארעביל עקיסעמ בערעיפעפ וד נשיווצ עליפא טקראטשראפ טָאה נוא דנאל נוא

 'ו .געגנומוטש עשיורעלָאּפאמ
 רעלארעביל-קוסעמ א נופלאנרושז רעשידירוי רעכעלטנכעוו  א"-- לָא וו אר פ, *7

 89 רעמונ נוא .רָאו 1018 זיב 1899 נופ גרוברעמיפ גוא סוורא ווא רע .גנוטכיר

 לקוטרא נא סיוקצעבורט .גוועי טקורדעגּכָא נעװעג "ָאװארפע גוא ווא רָאו 1004 נראפ
 םא רעטווא רעד כיו טגָאלק לקימרא נקיזָאד מענוא ."עיטארקָארויב נוא עמָאכלימ,
 מיול ,טלראטשראפ סָאוו ,עימארקָארויּב רעשיסור רעד נופ סרוק גרענָאוצקאער מעד
 "ץמערטססעי וד טייקימעמ רעשיטילָאּפ רוא טומ בנוולא ,קורװסווא סווקצעבורט
 ,נגיווש ןוצ נעגנוװשעג נענייז נשטנעמ עקוסע'ב וד נעוו ,טיוצרעדניא,- .נעווטראּפ
 ,גענאגהָא-עסערּפ עלאנעפ וד גיא בוו נגָאווצסיורא טייקכעלגעמ נייק קידנבָאה םונ
 טסקאוו ..גנוקריוו רעיוז נוא נסאג יד זדנוא אב כעלטעלב עלאגעלמוא וד נצוולפראפ
 2רעניא, רעקידנגווטש רעד טימ גנוריגער וד קודנקערש ."ָאש נופ רָאנ ,גָאט נופ טינ
 יוקצעבורט טָאה ,נעייטראפ ערענָאיצוילָאװער עמערטסקע וד דאצומ "ראפעג רעכעל
 -עלע עקיסעמ וד וצ "וורטוצ , טומ כוז נעגנירדוצכרוד עיטארקָארווב יוד גפורַעג
 וד :ענוד טאב "טפאשלעועג, רעד טומ בוז גמונווראפ ,"טפאשלעועגו רעד בוּכ נטנעמ
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 י-עביא נרעשרעה וד שונ גווז פראד ( .ךע ר .עיטאוקָארויב יד) יז, .נלוצ ץענוימעגלא|

 פא גָא םיו טראפש  סָאװ ,נָאוט  םענופ גווצעג סָאד רָאנ ,עדאטס רעמוטש א

 םינ ,נכעלרעסיוא גראפ- טוג נבָאה וצ ערווכ סָאװ םונ רומ גבָאה נאד ....מפאשלעועג רעד

 טייצ רעבלעז רעד גוא קידנגָאזוצ ,יוקצעבורט גבירשעג טָאה-"ענוופ גכעלרעגניא נואפ

 .ד ,"טפַאשלעועג, רעד רַאצומ "גָאט; םעד .גנוציטשרעטנוא עקידנעטנלופ יד
 לי

 .געגנורעדָאפ ענעדיישאֿב ערעייז נרָעװ טקודורפאב נלעו סע רָאנ וװ ,נלארעפיל יד

 ר
 וו



 טלאהניא

 עטלײװעגסױא, סגינעל בוס עבאגסיוא רעקידנעבסקעז רעד וצ) טרָאװוָאּפ

 ש 9 5 8 9 5 9 9 6 ֿ

 3 6 * 6 * ' ' ' +. (ץקרעװ

 י ' + .י (דנאב גטשרע מוצ עיצקאדער רעד גופ

 "פינוצ יגבאגֹנָא עשיפ ארגָאוב עצרוק 1927 70 יניגעל יא .װ

 '* * * :(סוילגבגעזָאר ,מ -- .ורעגיא) גיר ָא ס .ג ,וװײ-טלעטשעג
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 נופ סעכָאנאהרָאפ עשימָאנָאקע - לאיצָאס יד .ן

 . י י עיצוילָאװער רעשיסור רעטשרע רעד

 --.זרעגיא) טרעדנוהרָאי אןא פָאס מוצ דנאלסוד גיא ענארפ-רארגא יד
1 9 9 9 9 9 9 

 'ר' * + יי -+ + .(צאק .מ

 ( א א א 6 1 א א א א א א א א יג א . יג . .1}

 ועד גופ סעצָאופ דנאלסור ניא מזילאטיּפאק מענופ גנויקיווטנא יד

 --ורג רעד ראפ קראמ נכעלרעניא טענופ גנודליבסיוא

 ' + יי .רעטסע) גיק מור 9 .מ .זרעביא) עירטסודניא רע ס

 יי * ר * * + + + + עגאלפוא רעטשרע ר.ד וצ טיָאװרָאפ

 'רי דר + * + + * * * + { לטיּפאק םענופ ריפסיוא א

 ז זר * ז + * * * * * | לטיפאק מענופ גריפסױא וו

 וצ ?שאשטריוו-ענישטשנאפ נופ רעציזאבדרע יד נופ גנאגיעביא רעד .ן}} לטיּפאק

 יי יי יו = ( 6 6 6 62 א 62 2 א * רֵג שיטסילאטיּפאק א

 ' + * י + -טפאשטריוו-ענישטשנאּפ רעד נופ נכירטשיטנורג יד }

 טימ טפאשטריװ נופ מעטסיס-ענישטשנאפ רעד נופ גנוקינייראפ יד

 5 5 : י : 5 9 : 9 9 3 , : רעשיטסילאטיּפאק רעד ו

 ר + ' * * * * ימעטטיסיטעבראפָא רעד נופ קיטסירעטקאראכ ן||

 'ר* * + * * * * ימעטסיס-טעבראּפָא רעד נופ נלאפ סָאל ןש

 ר ' 3 + + + *טפאשטריװרנאל רעד ניא סענישאמ נופ צונאב .ץְוו

 טַײז

 צו
2 

 אא1

2673 



 ' . . *+ + .טפאשטויוװדנאל רעד ניא סענישאמ נופ טַײטאּב רעד .ץ1

 , . א . + + + +. . .טפאשטריוודנאל רעד ניא טעּבראינול ןצ |

 . . טפןשטריװדנאל רעד ניא טענרא-ניל עַײרפ נופ טַײטאּב רעד .צ

 6 6 + + + טפאשטריװרנאל:לדנאה רעד נופ סקּוװ רער .ןִש לטיפאק מעניֿפ

 רעשיסור רעד ניא מזילאטיפאק מענופ טַײטאב מעד נגעו נריפסיוא ,ןֵא

 ( א. א 2 א 6 . . +י טפאשטריוודנאל

 .עירטסודניא-נישאמ רעסיווג רעד נופ גנולקיװטנא יד .ׁשֹוַז לטיּפאק מענופ
 ּוּפ טַײטאּב רעד נוא קיר:אפ פירגאב רעכעלטפאשנסיו רעד } |

 לטיּפאק

 : עשיטסילאטיּפאק עסיורג ניא רעטעּברא לָאצ יד כיז טרעסערגראפ יצ ,ׁש

 2 6 א * * + + + + קיטסיטאטס :*רעשידָאװאז-קירּבאֿפ,

 . . : 9 5 ט : 5 9 9 ֿ 5 ֿ ֿ !נעגנומענרעטנוא

 6 6 6 + + + + - .גק'רּבאפ עסיורג יד נופ סקּוװ רעד .ץז/

 206 א * * + + * + + .:'ןקיובאפ רעד וצ לגנעהנָא .א

 .טפאשטריוודנאל רעד ניפ עירטסודניא יד נלײטּפָא עלופ סָאד .א1

 .רעד גיא מזילאטיפאק מענופ גנולקיוטנא רעד נופ סעידאטס ַײרד .א|1

.1 
1 
11 

 8 ּס 5 9 9 9 4 8 9 1 י 9 1 עירטסודניא רעשיסור

 = 6 א 6 + * + + + -.ץראמ נכעלועניא מענופ גנורליב

 6 + + + + + * :*עיצאילוקריצ-עריוכס רעה נופ סקּוװ

 = * * גנורעקלעפאב רעלעיוטסודניא-לדנאה רעד בופ סקּוװ

 2( 6 א א 6 א א 5 + + . + טעטש יד גופ סקּוװ (4

 * -עיצאזנָאלָאק רעכעלרעניא רעד נופ גנוטַײדאב (2
 כעלטעטש עלעירטסודניא-לדנאה נוא עשיקירּבאפ נופ סקּוװ (3

 ( 6 6 א 2 2 6 א + + + + .רהעפרעד נוא

 * .רמערפ רעד ניא גברעוװעג עכעלטפאשטריוודנאלדטינ 4
 ( 6 א א * 6 * +* + *  .טעברא-ניול נצונאב בופ סקּוװ ,

 * * * * יטפארק-טעבוא פא קראמ נכעלרעניא מענופ גנודליב ,

 -ר,סיוא - רערָא רעכעלרעניא ינטנגעג-דנאר יד נופ גנוטַײדאּב יד ,
 9 . 9 9 : 9 9 9 5 5 ֿ 9 1 56 5 !קראמ רעכעל

 ( 6 א 76 + + 6 + + . מוילאטיּפאק .טענמ "עיסימ,, יד ,

 גלָארּפ מע נופ ץינָאמעגעה רעד ראפ פמאק
 : יי = : .- . . . + + טאיראט

 -לימ גטלאה יז יוואיװ נוא "טניירפ-קלָאפ, יד נענַײז סניוזא סָאװ
 יד פא רעפטנע נא) ?נטארקָאמעדלאיצַאס יד נגעק עמָאכ
 יד גגעק יִאװטסטאגָאב עיָאקסור} נופ בנעלקיטרא

 מענופ

 6 א א 6 6 א 2 6 אן 2 8 8 ר + י ?ַפֶעה נסירד מֶע גוֵּפ

 6 6 ' * * * * .(גרעבדלָאג .ל---זרעביא) (נטסיסקואמ

 6 . : : 5 " . : : 9 . : : 5 " 8 טפעה 1טשרע
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 טַײז

 ענַײז קיטירק יד נוא מזיקלָאפ מענופ טלאהניא .רעשיֿמָאנָאקע רער
 -קראמ מענופ גנולגיּפשפָא יד .פֹוּב סעװּורטס 'ה ניא

 --יורעביא) רוטארעטיל רעזאושזרוב רעד נביא מזיט
 248-6221/ 6 4 6 6 6 6 א א 2 א 2 א 2 א יי . (גרעּבדלָאג יל

 -לָאפ יד אֹּב גגארפ עשימָאנָאקע יד נופ גנולעטשקעווא יד .||} לטיּפא? םענופ

 1 . + עוװוטס 'ה מאּב נוא נטסיק
 ייטראפ } רעשיטארקָאמעדלא; .צָאט רעד נופ מצרגָארּפ א נופ טקעיָארּפ

 - מור פ .מ --- ,זרעּגיא) מארנָארּפ רעד נופ גנורעלקרעד נוא
 216-248 2 91 2 8 6 6 + = 9 ( 0 6 + +  * .(רעטסע) ניק

 248 יי יי = א א א. 6 * + + מאהגָאוּפ נופ טקעיָארּפ

 252 יי = * + + מארגָארּפ רעד נופ גנורעלקרעד

 26 (גיקמורפ :א --.זרעגיא) / נטארקַאמעדלא;צָאס עשיסור יד נופ נּבאנפוא יד
 -מאזראפ יד .נטארקָאמעדלאיצַאס עשידנעלסוו יד נופ טסעטָארּפ

 גיא טנגעג גײא נופ גטאוקָאמעדלאָיצָאס גופ גנול
 -גיא טָאה ,נאמ נצעביז נופ לָאצ רעד גיא ,(דנאלסור
 טָאה גוא עיצוילָאזער עקידנגלָאפ נעמונעגנָא קימיטש
 פא גבעגוצרעביא נוא יז גכעלטנפעראפ וצ נסָאלשאּב
 298 .(גיקמוופ .א--.זרעּבבא) מירײװא כ על א ואפ גנולרנאהאּב

 / .דראגנאוא סלא טראפ רעד ראפ פמאק .וװ
 161-41 . . .מארגָארּפ נוא עיצאזינאגרָא ,קיטקאט

 * מו ר פ/ .מ-- .זרעביא) "ארקסיא; עיצקאדע ר רעד נופ גנודלעמ
 416--411 20 6 6 2 6 6 6 6 א 6 א 6 6 2 + * + + (העטסע) גיק |

 211 6 6 6 5 6 +  . 9 . + * * * עיצקאדער נופ

 - מו ר פ .מ -- .זרעּביא) גנונעוואב רעזדנוא נופ נּבאגפוא עטסקיטכיװ יד

 217 6 א א א א א אש 6 6 6 6 6 +* +* + + + (רעטסע) ניק

 1223 . . .(העטסע) גיקמור פ ,מ--.זרעניא) !נּבײהנָא נעמ פראד סָאװ נופ
 רעזדנוא גופ גגארפ עטקיטײװעגנָא יד ?נָאט נעמ פראד סָאװ

 614-5421 2 8 2 62 * + * * * גרעּבדלָאג יל--יזועביא) גנוגעװאּב
 211 2. א א א 6 א 6 א א א א א א( א א, + + + :*טיָאװרָאּפ

 451-5424 2 6 6 6 6 + + * * * * "?קיטיוק נופ טייהילרפ . נוא מזיטאמגָאד .}
 424 6 6 . + + *+ * + !?קיטיוק גופ טײהלרפ, סניוזא זיא סָאװ (א
 428 . + + + +"ץקיטיױק גופ טײהַײרפ, רעד נופ רעקידײטראפ עַײנ יד (ב
 442 2 2 6 6 א א א + + + + * *: * רנאלסוו גיא קישירק יד (ג
 92 . . + + +* ּפמאק נשיטערָאעט נופ גנוטײראב רעד נגעוו סלעגג2 (ד

 -ערלאיצָאס רעד גופ טַײקיניזטסּוװאּב יד נוא גסאמ יד נופ טײקש?ייכיטס יד ,ןֶו
 4823--71 6 6 6 6 6 6 6 6 א 6 א 8 הא ראה 6 +  .  +  + עיטארקָאמ

 458 . 0. 2 א 4 4. . + .גַײטשפוא גשוײכיטס מענופ ּבײהנָא רעד (א
 1233 . . "לסימ איאשטָאבארא יד .טַײקשלײכיטס רעד ראפ כיז גקוּג סָאד (ג



 * * י?ָאלעיר עיעשטָאבארג גוא "גנוקרפאצטסּבלעז ניפ עָפורג , יד (ג

 * * +* * י'יטילָאּפ עשיטאוקָאמעדלאוצָאס גוא עטיטסיגאוגויידערע ,|1|

 ייז גרעלעמשראפ גטסימָאנָאקע יד יוזאָיו גוא עיצאטיגא עֶשיִטיִלָאְּפ יד (א

 י גוָאנאכעלפ טפיטראפ טָאה ווָאנטראמ יֹוזאָיװ ,מעד גגעװ עטַײמ א (3

 - רערענָאיצילַאװער נופ גנויצרעד, יד נא נעגנוריקסאמעד עשיטילָאּפ (ג

 5 . : : 9 . 5 9 ט 5 3 5 5 9 5 9 9 י *טיײקוװיטקא

 מער גוא למזיִמָאנָאקע מער נשיװצ .סעמאזניימעג גאראפ זיא סָאװ (ד

 יי = יא זר א * * * א 6 + 6 + + + +מיהָארעט י

 * יעיטארקָאמעד ראפ רעפמעק-דראגנאוא סלא סאלק-רעטעברא רעד (ה

 * * י סרעטאקיפיטסימ, לָאמאכָאנ ,"רעבַלרט-סעליכער. לָאמאכָאנ (וװ

 .-ילָאװער יד נופ עיצאזינאגרא יד נוא גטסימָאנָאקע יד גופ טרעראטסוק יד .ןש

 5 4 : 6 ט 3 ט 9 4 ט ש 0 ׁש 9 6 5 : 9 גרענָאיצ

 ' דר * זר 5 + * + * * * + !ַײרעראטסוק סניװא זיא סָאװ (א

 5 ' ה ' יז + +* +* י *'מוימָאנָאקע רעד גוא ללרעראטסוק יד (ג

 י ברענָאיצילָאװער גופ עיצאזינאגרָא יד גוא רטטעברא נופ עיצאזינאגרָא יד (ג

 * * ' ' ' + יטעברא-ריזינאגרָא רעד .גופ טסעמואפ רעד (ד

 * "מזי:אוקָאמעד, רעד נוא עיצאזינאגֹרַא *עשירערעוושראפע יד (ה

 6 + * * *+ + *טעבוא עשיסור-ניימעגלא יד גוא עקיטרָא יד (װ

 * + * גניטַײצ ױעשיטילָאּפ רעשיסורדניימעגלא גא נופ ?גאלס; רעד .צ

 י:!נּבײהנָא נעמ פראד סָאװ נופ, לקיטרא נראפ טקידיילאב כיז טָאה רע (א

 י ' ' י '?רעטאוינאגרָא רעוװיטקעלָאק א גַײז גנוטַײצ א נָאק יצ (צ

 * י * !קיטײנ זדנוא זיא עיצאוינאגרָא טיט א ראפ סָאװ 63

 * 6 * ' א א א 1 6 א א( 6 א 16 6 + + + סולש |

 מענעדיישטנא נא גרעלקרעד עיטארקָאמעדלא:צָאס יד פראד סָאװואפ

 ? נרענָאיצילָאװער--נטסילאיצָאס יד גירק גקידסענָאמכארנָא גוא

 ' א זר * א + + * * + + + * + + (גרעּברלָאג .ל---זרעּביא)

 -לאיצָאס יד נכלעוו ,מזיקלָאפ רעד גוא מזילא;צָאס רעראגלּוװ רעד

 6 .י-. 6 רעגדלָאג .לי--,זרעּביא) פוא נבעל נרעגָאיצילָאװער

 -עּביל מענופ נלאבינא יד נוא עװטסמעז רעד נופ רעגלָאפראפ יד

 6 זר א + + * + * * :.(רעגדלָאג .ל--רעּביא) מזילאר

 א יי יי יי יא א יי א א יא א א יא א א א א יי י.י . צ+

 ( 6 2 א א 2 6 4 סא * * א יז -  יי צז

 .ָאמעדלא;צָאכ רעשידנעלסור רעד נופ מארגָארּפ א נופ טקעיָארּפ

 .(גרעבדלָאג .ל--יזרעבִיא) ייטראּפ - רעטעברא רעשיטארק |

 ימורפ ימ -- .זרעּגיא) טקעיָארּפ נכײװ סווָאנאכעלּפ נגעוו גנוניימ יד

 5 9 9 : 9 9 5 : 5 : . : 9 (רעטסע) גבי ק .

 /-מורפ מ -- ורעביא) מוטרעוּפ סָאד נוא ייכראּפ-רעטעּברא יד

 * + (רעטסע) גיק
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 =יופ יד ר אפ גנורעלקרעד א ,טצאשמערָא רעשיפרָאד רעד וצ

 - הרעּבא) נטארקָאמעדלאיצָאס יד נליװ סע סָאװ ,מיוע
 . .רא 6 + * + . + . גרעּברלָאג .ל

 * ./* + + י רעטעּבוא עשיטָאטש יד נופ פמאק רעד 1

 ( א 6 א (ר* * * * !נטאיקָאמעדלאיצַאס יד גליוו סָאװ 2

 . .פרָאד ניא רעטעּברא נוא רעמיטנגייא ,טעלאד נוא מוטכַײר 3

 רעמיטנגײא יד נופ טַײז רעד פא ?רעױּפלטימ רעד נײג לָאז ניהוװ .4

 .!ץכעלגעמראפטינ נוא רעטעּברא יד נופ טַײז רעד פא רעדָא עכַײר גוא

 נטארקָאמעדלאיצָאס יד יז נגָאלשרעד נעגנורעסעברז;פ א. ראפ סָאװ 5

 6 8 * 2* * +* י!רעטעביא יד ראפ נוא קלָאּפ נצנאג גראפ
 נטאיקָאמעדלאיצָאס יד כיז נגָאלשרעד נעגנורעסעבראפ א ראפ סָאװ 6

 : ? מירעיוּפ עלא ראפ .

 יי : . + + + פרָאװד ניא םמאקנסאלק רעד 7

 -- ,זרעביא) יו עיטארקָאמערלא צָאס רעשיסור רעד נופ מארנָארּפ-רארגא יד

 , : 2 יי = 6 +* * * + (גרעבדלָאג ,ל

 . 6 ג גאר 1 2 1 6 1 , . + .טוז לטיפאק

 (לא טנעזָאר .א--.זרעביא) מארנָארּפ רעזדנוא ניא עגארפ עלאנָאיצאנ יד
 -לָאפ עקידנעטשּבלעז, א טאיראטעלָארּפ ועשיד;י רעד פראד יצ

 9 9 . . . (לאטגעוָאר .א--הרעביא ?"ייטרצּפ עשיט

 -לאּפש יד גוא רָאפנעמאזוצ רעטייווצ רעד .וש
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 עפורג רעד וצ פורטוא,
 לאפסנורא רעשיטילָאּפ א
 רעשינאגאלאּב גייק טיג
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 לייוו ,גלָאצוצוצ
 רעיוּפ מעד טסנידראפ א נּבעג,
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